
 

 

 
 
 
 
 
 
Jeugdhulp Drenthe 
t.a.v. de heren G. Vos, B.D. Wilms en D. van den Berg 
 
 
Assen, 16 oktober 2015 
 
Betreft: Budget Jeugdzorg Stichting BEZINN 
 
 
Geacht College van B&W / Bestuur Jeugdzorg Drenthe, 
  
Hierbij onze reactie op uw aanbod om een oplossing te vinden voor het tekort aan budget voor 
Stichting BEZINN om de gevraagde Jeugdzorg te kunnen leveren. 
 
Wij zijn tevreden met uw erkenning dat het toegekende budget voor 2015 tekort schiet om de 
wettelijk voorgeschreven continuering van zorg waar te maken en dat u voornemens bent dit op de 
kortst mogelijke termijn te repareren. 
  
Echter, wij hebben er moeite mee dat het budget alleen gebruikt mag worden voor cliënten die vóór 
1 januari 2015 in zorg waren. Anders dan u in de contractvoorwaarden liet zien komt u nu met het 
niet uit kunnen wisselen van budget tussen 'zittende cliënten' en 'nieuwe cliënten'. In uw 
voorwaarden zou het aantal geplaatste cliënten gelijk kunnen blijven of iets groeien afhankelijk van 
de zorgzwaarte. Voor groei in aantal, die er duidelijk is, is er dan nog steeds geen ruimte. 
Wij hebben niet bepaald voor welke personen er uiteindelijk zorg nodig is. De verantwoordelijkheid 
voor indicatiestelling ligt namelijk bij de gemeenten. Dat cliënten/verwijzers daarna kiezen voor een 
plek bij Zorgboerderijen die aangesloten zijn bij BEZINN is voor ons een bevestiging dat we de 
gewenste zorg leveren. 
 
Inmiddels is het aantal Jeugdcliënten in zorg ook in 2015 verder gegroeid, maar hebben we hier 'de 
rem op moeten zetten' omdat het budget niet 'mee groeit' en dus ontoereikend is. 
Uw voorstel om voor 'de nieuwe cliënten' de helft te willen betalen, van wat u berekend hebt dat het 
zal gaan kosten, is voor ons onacceptabel. Wij willen volledige zorg leveren en de uitvoerders volledig 
kunnen betalen. Daarnaast respecteren wij de keuzevrijheid van cliënten en willen hen niet 'op straat 
zetten' om financiële reden terwijl de middelen er wel zijn en dit anders kan (budget volgt cliënt). 
  
Wij hebben in ons contract aanbod voor 2015 - 2016 aangegeven de continuering van zorg te kunnen 
en willen uitvoeren. In uw contractvoorwaarden staat dat, indien cliënten die voor 1 januari 2015 in 
zorg waren en vallen onder de continuering van zorg, deze uitwisselbaar zijn voor 'nieuwe cliënten'. 
Met andere woorden, wanneer cliënten die vallen onder de continuering uit zorg gaan, kunnen 
hiervoor in de plaats, binnen het zelfde budget, 'nieuwe cliënten' worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Daarbij hebt u in uw voorwaarden aangegeven dat u van ons verwacht dat wij in 2015 en 2016 ten 
minste het zelfde aantal jeugdigen als in 2014 passende jeugdhulp bieden, zonder dat de 
wachtlijsten daarvoor groter worden en de wachttijden langer worden. Dit is voor ons één van de 
uitgangspunten geweest om een contract met u aan te gaan. Concreet houdt het in dat BEZINN op 31 
december 2014 in Drenthe 161 jeugdcliënten in zorg had, dit is inclusief de cliënten die vanaf 1 
januari 2015 binnen de WLZ vallen. Voor de continuering van zorg, voor cliënten die vanaf 1 januari 
2015 onder de verantwoording van de gemeenten vallen, gaat het hierbij om een bedrag van circa 
1,2 miljoen euro. 
  
Ons voorstel is: 
* De keuzevrijheid van de cliënt staat voorop. 
* Het volledig repareren/wijzigen van het contract/budget zodat de continuering van zorg 
gewaarborgd wordt. 
* Het uitwisselen van budget van cliënten die uit zorg gaan en nieuwe cliënten die in zorg genomen 
worden is te allen tijde mogelijk.  
NB. Bij Jeugdzorg is 'doorstroming' heel normaal en vanzelfsprekend i.v.m. leeftijd grens. 
* Ruimte voor groei; mogelijk gemaakt volgens het principe: budget volgt cliënt. 
  
Wij vinden dat wij hiermee, in onze overtuiging zeer redelijk, ons standpunt duidelijk hebben 
gemaakt en wij zetten in om samen tot een goede oplossing te komen. 
BEZINN vindt het onverantwoord dat de ontstane situatie nog langer voortduurt en verwacht op 
korte termijn, binnen een week, een reactie van u. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
J. Nijland 
Voorzitter Bestuur 
 


