
 

 

MEMO  
 
Aan  Gemeenteraad 
Van   College 
Datum  22 maart 2018 
 
Onderwerp  Uitkomsten tarievenonderzoek Jeugdhulp inkoopperiode 2018 t/m 2020 
 

 
Geachte raad, 
 
Graag informeren wij u over de voortgang en de uitkomsten van het kostprijsonderzoek 
inzake de tarieven integraal ambulante jeugdhulp voor de inkoopperiode 2018 t/m 2020.  
 
Op 26 oktober 2017 heeft een kort geding gediend, aangespannen door een zestal 
jeugdhulpaanbieders. De voorzieningenrechter heeft een tussenvonnis uitgesproken. Dit 
leidde ertoe dat voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf de procedure kon worden voltooid 
na een kleine reparatie van declaratievoorwaarden. Voor het vernieuwde zorgveld integrale 
ambulante jeugdhulp droeg de rechter de partijen op opnieuw om de tafel te gaan. De 
aanbieders werden hierbij verplicht hun kostprijzen inzichtelijk te maken (wat zij tot dusver 
van de hand hadden gewezen), zodat de regio haar tarieven realistisch kon stellen en 
onderbouwen.  
 
In december 2017 hebben een kortlopend kostprijsonderzoek en bestuurlijke gesprekken 
met de zes procederende aanbieders plaatsgevonden. Er werd een overbruggingstoeslag op 
de overhead afgesproken voor heel het jaar 2018, zodat tijd werd gekocht voor een dieper 
onderzoek naar realistische tarieven voor de ingekochte dienst. De aanbieders hebben 
hierop hun kort geding ingetrokken. 
 

Het tarievenonderzoek 
Vanaf december 2017 tot en met eind maart heeft de regio het met de aanbieders 
afgesproken tarievenonderzoek uitgevoerd. Dit tarievenonderzoek is als volgt opgezet: 

 De TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd) is betrokken om toe te zien op de zorgvuldigheid 
van het proces; 

 Aanbieders uit de regio zijn gevraagd hun kostprijs volgens een vast format te 
onderbouwen; 

 De zes aanbieders die de procedure waren gestart werden in staat gesteld hun reeds 
geleverde data te verfijnen of corrigeren; 

 Adviesbureau Berenschot werd (mede op verzoek van deze zes aanbieders) 
gevraagd om op onafhankelijke wijze tarieven te berekenen voor de door regio 
Alkmaar ingekochte integrale ambulante jeugdhulp, gebruik makend van de door hen 
verzamelde nationale benchmark over kostprijzen van vergelijkbare aanbieders met 
vergelijkbare diensten.  

 
Op 22 maart aanstaande zijn de aanbieders die in het onderzoek hebben geparticipeerd 
(waaronder alle zes de aanbieders die de procedure waren gestart) geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. In het kort komt het er op neer dat de door Berenschot 
voorgestelde tarieven hoger liggen dan de oorspronkelijke tarieven van de regio, maar lager 
dan de door de regio gehanteerde overbruggingstarieven 2018. 
 



 

 

Na 22 maart worden het onderzoeksrapport en de adviezen van Berenschot voorgelegd aan 
de colleges in de regio met daarbij ter besluitvorming de nieuwe tarievenlijst voor integrale 
ambulante jeugdhulp voor 2019 en 2020. 
 


