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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 5646-2023 
 
Medewerker : Linda Koene 
Team : Maatschappelijke Ontwikkelingen 
Datum : 25 januari 2023 
Portefeuillehouder : wethouder J. Compagner 

      
 
BIJLAGEN: 

 Agenda BO en Pfo Jeugd 1 februari 2023 (zaaknr. 5147-2023) 
 Notulen extra BO Jeugd 21 december 2022 (zaaknr. 5147-2023) 
 Notulen BO en Pfo Jeugd 14 december 2022 (zaaknr. 5147-2023) 
 Memo indexatie tarieven 2023 (zaaknr. 5147-2023) 
 Oplegger indexatie tarieven 2023 (zaaknr. 5147-2023) 
 Definitieve tarievenblad 2023 (zaaknr. 5147-2023) 
 Memo tarievenblad 2023 (zaaknr. 5147-2023)  
 Oplegger samenwerkingsstructuur bovenregionale samenwerking (zaaknr. 5147-2023) 
 Memo samenwerkingsstructuur bovenregionale samenwerking (zaaknr. 5147-2023) 
 Concept hervormingsagenda Jeugd (zaaknr. 5147-2023)  
 Concept verslag G40 (zaaknr. 5147-2023) 
 Ledenbrief VNG stavaza Hervormingsagenda Jeugd  (zaaknr. 5147-2023) 
 Presentatie G40 (zaaknr. 5147-2023) 
 Memo voortgang bovenregionale transformatie (zaaknr. 5147-2023) 
 Vertrouwelijke memo aan BO RSJ IJsselland over voorstel tarieven jeugdhulp 2023 (zaaknr. 49515-2022). 

AFSTEMMING MET  
 Team Bedrijfsvoering (financieel) 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Annotatie t.b.v. BO en PfO Jeugd 1 februari 2023 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
 
In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen. 
 
SAMENVATTING 
Op 1 februari vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de 
agenda staan twee punten waar een besluit over genomen dient te worden: 

- Indexatie tarieven 2023 
- Tarievenblad  

 
In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van 
de vergadering.  
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INLEIDING 
Op 1 februari 2023 is de eerstvolgende vergadering van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. 
Onder ‘Aanpak/uitvoering’ wordt per agendapunt een advies gegeven. 
 
 
BEOOGD RESULTAAT 
De portefeuillehouder Jeugd het standpunt van onze gemeente meegeven in het BO en PfO Jeugd van de 
regio IJsselland. 
 
 
KADER 
Wet gemeenschappelijke regelingen GR  
Bedrijfsvoeringorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 
Jeugdwet  
 
 
ARGUMENTEN 
N.v.t. 
 
 
DRAAGVLAK 
N.v.t. 
 
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t. 
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Een minimale kans op een conflict (en rechtszaak) met aanbieders. 

 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Afhankelijk van keuze per scenario, zie toelichting in tekst. 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Besluitvormend staan de volgende punten ter vaststelling op de agenda: 
 
Agendapunt 4. Indexatie tarieven 
 
Gevraagd besluit aan het BO d.d.1 februari 2023: 
 
Instemming met het voorstel:  
1. ophoging indexatie tarieven 2023 nieuwe inkoopmodel conform scenario 1b;  
2. ophoging indexatie tarieven 2023 doorlopende toewijzingen conform scenario 2;  
3. aanbieders niet aanvullend in de tarieven voor 2023 te compenseren voor overige personele 
componenten;  
4. aanbieders niet met terugwerkende kracht te compenseren voor 2022  
5. om de pleegvergoeding voor 2023 te indexeren conform scenario 1b en 14,3% voor de landelijke 
pleegvergoeding.  
 
Advies: In te stemmen met het voorstel. 
 
Toelichting:  
In oktober 2022 is besloten om de jeugdhulpaanbieders voor een deel te compenseren voor de hoge 
inflatie. Vervolgens hebben 9 jeugdhulpaanbieders begin januari een brief verstuurd om deze compensatie 
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bij te stellen. Naar aanleiding van deze brief zijn meerdere gesprekken gevoerd met de aanbieders. 
Toegezegd is om uiterlijk 1 februari een besluit te nemen over het verzoek. 
 
Het verzoek valt uit te splitsen in de volgende onderwerpen:  
1. Tarieven 2023 nieuwe inkoopmodel  
2. Tarieven 2023 oude inkoopmodel 
3. Compensatie P&O-componenten  
4. Compensatie 2022 
5. Pleegvergoeding voor 2023 
 
De opbouw van het jeugdhulptarief bestaat voor 80% uit de personele component en voor 20% uit de 
materiële component. Over de personele component gaat dit voorstel niet. De compensatie van de inflatie 
wordt via de CAO’s geregeld en is dus al op orde. Zie wel punt 3 over het verzoek van aanbieders 
hierover. Dit voorstel gaat over de materiële component. Deze materiële component bestaat vervolgens uit 
2 delen: een deel directe energielasten en een deel overige materiële kosten. In het collegevoorstel van 28 
oktober 2022 (zie bijgevoegde memo aan BO RSJ IJsselland met zaaknummer 49515-2022) is gewerkt 
met de aanname dat het Rijk een vergoeding zou verzorgen voor de energielasten. Inmiddels is helder dat 
jeugdhulpaanbieders niet in aanmerking komen voor landelijke regeling(en).  
 
De gemeente wordt gecompenseerd voor de hoge inflatie via het gemeentefonds. Echter betreft dit een 
totaal bedrag voor alle effecten van de hogere inflatie voor de gemeente. In hoeverre dit toereikend is om 
alles te compenseren is de vraag. Het effect van de compensatie van de hoge inflatie voor de 
jeugdhulptarieven wordt doorgerekend en meegenomen in de bestuursrapportage en de kadernota. 
 

Wat betekent dit nu voor het verzoek van de aanbieders?  

1. Tarieven 2023 nieuwe inkoopmodel  

Wat betreft de compensatie van de hoge inflatie voor de nieuwe tarieven 2023 worden de volgende 
scenario’s voorgesteld:  

- Scenario 0: Geen gewijzigd besluit t.o.v. oktober 2022 (compensatie materieel energie 0%, 
overige 50%) 

- Scenario 1a: inflatie compenseren in enige mate (compensatie materieel, 50%) 
- Scenario 1b: inflatie compenseren in ruime mate (compensatie materieel, 75%) 
- Scenario 1c: inflatie compenseren in volledige mate (compensatie materieel 100%) 
- Scenario 2: Indexatie blijft gelijk, maatwerk aan de hand van TEK-gedachte 
- Scenario 3: Volstrekt maatwerk 

 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel voor de ophoging van de indexatie tarieven 2023 
nieuwe inkoopmodel conform scenario 1b. In dit scenario betreft de compensatie van de materiële 
component in totaal 75%.  
 
Toelichting: 
Daar waar in oktober is besloten de energielasten niet te compenseren is nu gebleken dat aanbieders niet 
in aanmerking komen voor landelijke regeling(en). Het is dus redelijk om dit te herzien. Daarnaast is in 
oktober besloten, vanwege vele onduidelijkheden, de overige component van de materiele indexatie voor 
50% te compenseren. Het advies betreffende de materiele kosten is om 25% van het totaal als eigen 
verantwoordelijkheid bij de aanbieders neer te leggen gezien de beperkte invloed van aanbieders op 
prijsontwikkeling bij toe- leveranciers. Scenario 2 en 3 worden afgeraden in verband met onzekerheid van 
de uitvoerbaarheid en de juridische houdbaarheid.  
 
Financieel effect: Naar verwachting zou de compensatie in totaal ongeveer 60.000,- euro voor Olst-Wijhe 
betreffen. Daar waar in het scenario van oktober rekening was gehouden met 20.000,- euro. Echter is het 
exacte effect afhankelijk van het zorggebruik. 
 

Risico: Een minimale kans op een conflict (en rechtszaak) met aanbieders. 
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2. Tarieven 2023 oude inkoopmodel 
Wat betreft de compensatie van de hoge inflatie voor de oude tarieven 2023 worden de volgende 
scenario’s voorgesteld:  
 

- Scenario 0: geen hernieuwd besluit (compensatie materieel energie 0%, overige 50%) 
- Scenario 1: inflatie compenseren in enige mate (compensatie materieel, 50%) 
- Scenario 2: inflatie compenseren in ruime mate (compensatie materieel, 75%) 
- Scenario 3: inflatie compenseren in volledige mate (compensatie materieel 100%) 

 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de ophoging indexatie tarieven 2023 doorlopende toewijzingen 
conform scenario 2. In dit scenario is het voorstel om dezelfde methodiek te hanteren als bij de tarieven 
2023 nieuwe inkoopmodel. 
 
Financieel effect: Naar verwachting zou de compensatie in totaal ongeveer 50.000,- euro voor Olst-Wijhe 
betreffen. Daar waar in het scenario van oktober rekening was gehouden met 35.000,- euro. Echter is het 
exacte effect afhankelijk van het zorggebruik. 
 
Risico: Een minimale kans op een conflict (en rechtszaak) met aanbieders. 
 

3. Compensatie P&O component 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel om aanbieders niet aanvullend in de tarieven voor 
2023 te compenseren voor overige personele componenten.  
 
Het onderhandelingsresultaat van de jeugdzorg CAO was bekend bij de publicatie van de tarieven. De 
directe salariskosten van de CAO’s zijn verwerkt. De overige indirecte componenten hebben beperkte 
impact en daarnaast was het voorlopige onderhandelingsresultaat bij publicatie bekend. Dit is in lijn met 
het uitgangspunt dat nieuwe informatie in de tarieven van het volgende jaar worden meegenomen. 
 

4. Compensatie 2022 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel om aanbieders niet met terugwerkende kracht te 
compenseren voor 2022. 
 
Gezien de indexatiesystematiek in de oude raamovereenkomst (aflopend per 31/12/2022) hoeft de 
gemeente niet met terugwerkende kracht te compenseren. Daarnaast compenseert het Rijk de gemeenten 
via het gemeentefonds om aanbieders voor 2023 te tegemoet te komen, maar is er geen sprake van 
budget in het gemeentefonds om ook met terugwerkende kracht aanbieders te compenseren. 
 

5. Pleegvergoeding 2023 
Wat betreft de compensatie van de hoge inflatie voor de pleegvergoeding worden de volgende scenario’s 
voorgesteld:  
 

- Scenario 1: tarieven pleegvergoeding worden berekend op dezelfde manier als de indexatie van 
de oude tarieven 2023 en nieuwe tarieven 2023 (scenario 1b) 

- Scenario 2: Voor het begeleidingsdeel van het tarief wordt voorgesteld conform scenario 1b te 
indexeren en voor de pleegvergoeding de landelijke bedragen van 14,3% aan te houden  
 

Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel om de pleegvergoeding voor 2023 te indexeren 
conform scenario 1b en 14,3% voor de landelijke pleegvergoeding. Dit betreft dus scenario 2 van 
pleegvergoeding. 
  
De tarieven voor (deeltijd)pleegzorg bestaan deels uit begeleidingskosten en deels uit pleegvergoedingen 
voor pleegouders. De landelijke vergoeding van 14,3% gaat over de pleegvergoeding. Het voorstel 
conform de pleegvergoeding is conform de landelijke richtlijn en wordt ook landelijk zo uitgevoerd. 
Daarnaast is de vergoeding voor het begeleidingsdeel consistent met het advies bij de compensatie van 
de nieuwe tarieven 2023 en voor de tarieven 2023 voortkomend uit het oude inkoopmodel (scenario 1b).  
 
Financieel effect: Naar verwachting zou de compensatie ongeveer 34.000,- euro voor Olst-Wijhe betreffen. 
De exacte impact is afhankelijk van het daadwerkelijke zorggebruik.  
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Risico: Een minimale kans op een conflict (en rechtszaak) met aanbieders. 
 
 
Agendapunt 5. Tarievenblad GI 

 
Gevraagd besluit aan het BO d.d.1 februari 2023: 
1. Kennisnemen van dit memo  
2. Vaststellen van het tarievenblad 2023 
 
Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voorstel. 
 
Toelichting: 
Op 28 september 2022 is het tarievenblad vastgesteld. Vanwege een technische wijziging vindt nu een 
aanpassing plaats waardoor het tarievenblad opnieuw moet worden vastgesteld. Deze aanpassing betreft 
een aanpassing van het LET-tarief. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Olst-Wijhe. 
 
 
 
 
 


