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Geachte heer/mevrouw, 

De excessieve winsten van zorgaanbieders jeugdhulp is een onderwerp waar regelmatig 

aandacht voor is in de media. Dit leidt dan ook tot verontwaardiging in de maatschappij, 

bij uw raad en bij ons. Vandaar dat dit thema regelmatig op de agenda staat tijdens 

bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijke wethouders jeugd in onze regio. In deze 

raadsinformatiebrief informeer ik u over de stand van zaken 

Hoe zit het n onze regio met zorgaanbieders en excessieve winsten? 

Via analyse van de jaarrekeningen 2019 van zorgaanbieders zien we een aantal zaken 

die opvallen: 

« _ We zien soms forse winsten bij kleinere aanbieders; 

«  We zien aanbieders met opvallende verliezen, wat kan duiden op het wegsluizen 

van winsten vooral als deze aanbieders eerder wel financieel gezond waren; 

«  Erzijn aanbieders waar sprake s van een forse dividend uitkering; 

«  Diverse zorgaanbieders hebben sinds 2019 hun structuur/ rechtsvorm gewijzigd. 

Ook dit kan duiden op versluiering van de gewenste transparantie. 

Welke acties hebben wij ondernomen en ondernemen we om excessieve winsten 

tegen te gaan? 

« _ We maken zorgaanbieders duidelijk dat excessieve winsten maatschappelijk 

onacceptabel zijn en dat hieraan contractuele beperkingen gesteld worden. Zo 

zal een maximum winstpercentage worden opgenomen in de contracten 2022 en 

nadere afspraken over de aanwending bij overschrijding ervan. De komende Wet 

integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) gaat ons hierbij ook helpen. Via 

een jaarlijkse update van de bijlagen bij contracten worden eisen aan aanbieders 

opgeschroefd. Ook dit jaar scherpen we de eisen aan. Diverse onderdelen zijn 

inmiddels anders gecontracteerd (Crisis, gecertificeerde instellingen, jeugdzorg 

plus en leefhuizen); 

e _ We voeren kwartaalgesprekken met zorgaanbieders waarbij financiële resultaten 

geagendeerd zijn; 

« _ Nieuwe verwervingsstrategie onderhanden voor Gesloten en Intensief Klinische 

Jeugdhulp verblijf per 1 januari 2022. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

e _ We gaan strakker sturen op de gemeentelijke toegangen zodat deze het juiste 

arrangement toekennen dat aansluit op de hulpvraag van de burger. 

Welke actie nemen op de langere termijn? 

We zijn nu bezig met het transformatieplan jeugd om per 1 januari 2023 nieuwe 

contracten/ afspraken te maken met de zorgaanbieders. Daarbij wordt gekeken naar een 

andere vorm van financiering en een andere wijze van inkopen, waarbij via scherpe 

tariefafspraken de mogelijkheden tot het genereren van forse winsten zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De locoburgemeester, 
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Drs. M.A.G. Gerits Mr. J.E.M. Custers 
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