
 Technische vragen Jos Verbeek namens de VVD inzake “Arrangementen jeugdhulp”.  
 

Op bladzijde 175 en 176 van de Jaarstukken 2017 Gemeente Steenbergen wordt onder de post 

“Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen” een bedrag van € 1.010.000 vermeld 

inzake “Arrangementen jeugdhulp”, zijnde de tweede 50 % van de in 2017 gestarte 

arrangementen. Tevens wordt vermeld dat in de arrangementen geen afspraken zijn opgenomen 

over de looptijd van het zorgtraject.  

 

Mijn vragen zijn de volgende:  

 

1. Om een prijs van het arrangement te kunnen bepalen/beoordelen moet de gemeente inzicht 

hebben in het aantal werkuren dat een traject kost in combinatie met de door de zorgaanbieder 

gehanteerde tarieven. Klopt dit en wordt er wat de gehanteerde tarieven betreft aansluiting 

gezocht bij de in de branche gangbare tarieven.  
 
Antw: Prijs per arrangement 
Uw veronderstelling klopt niet. Wij werken met de zogenoemde “arrangementensystematiek”, ter 
vervanging van de oude Diagnose Behandel Combinaties (DBC).  Dat betekent dat de relatie met de 
bestede tijd en de uurtarieven er niet meer is. We financieren jeugdzorg  volgens een outcome 
systematiek , het realiseren van behandeldoelen bij de cliënt is leidend, niet de inzet van de 
aanbieder. De inkoop en financiering zijn hierop gebaseerd, we noemen dit 
“arrangementsystematiek”.  We hanteren arrangementen voor 10 profielen met daaraan gekoppeld 
4 intensiteiten plus nog  5 intensiteiten hoogspecialistische zorg. Op basis van ervaringsgegevens zijn 
de arrangementsprijzen tot stand gekomen. Het staat elke zorgaanbieder vrij hierop in te tekenen 
omdat we een open house inkoopsysteem hanteren. Getuige het groot aantal zorgaanbieders dat 
gebruik maakt van deze mogelijkheid, kan geconcludeerd worden dat sprake is van in de branche 
gangbare tarieven. 
 

 

2. Wat is de specificatie van het in de jaarrekening genoemde bedrag van € 1.010.000, oftewel wat 

is het aantal arrangementen en wat is het bedrag per arrangement? Graag een specificatie van het 

bedrag per individueel arrangement.  

 
Antw: Specificatie 
Het aantal openstaande arrangementen per 31 december 2017 bedraagt 275, tegen een gemiddeld 
openstaand bedrag van ca. € 3.700. Verder is sprake van ca. 45 verschillende arrangementen, met 
bijbehorende tarieven. Omwille van privacy redenen is het niet mogelijk informatie per arrangement 
te verstrekken.  
 
Het budget van de niet vrij toegankelijke zorg  is als volgt opgebouwd:   

- tweede 50% van in eerdere jaren gestarte arrangementen, waarvan het resultaat in het 
begrotingsjaar is behaald (komt uit niet uit de balans blijkende verplichtingen) 

-  eerste 50% van in het begrotingsjaar gestarte arrangementen waarvan het resultaat op 31 
december van het begrotingsjaar nog niet is behaald 

- eerste en tweede 50% van arrangementen die in het begrotingsjaar gestart zijn en waarvan 
het resultaat ook in het begrotingsjaar behaald is. 

 
Concreet:  het bedrag van de niet uit de balans blijkende verplichtingen is in het budget verwerkt. 
  
  



3. Aan elk van dit arrangement is een eerste betaling van 50 % gekoppeld welke als uitgaven zijn 

verantwoord in de jaarrekening 2017. De specificatie van de eerste 50 % zal dezelfde zijn als de 

specificatie in mijn vorige vraag. Wat is in 2017 de datum van betaling van de eerste 50 % van de 

arrangementen, gespecificeerd in aantallen en bedragen? Graag een datum van betaling en het 

bedrag van betaling per individueel arrangement.  

 

Antw: Inzicht in betalingen 
De specificatie van de tweede 50% is niet zondermeer gekoppeld aan de toezeggingen in 2017. 
Immers ook in 2016 zijn toezeggingen gedaan waarbij de zorg nog niet is geëindigd. Daarnaast kan 
zorg in 2017 zowel gestart als afgerond zijn. In het eerste geval staat nog een bedrag open;  in het 
tweede geval niet. Van de gestarte arrangementen wordt de eerste 50% van de kosten geboekt in het 
startjaar; dat kan dus 2016 of 2017 zijn. Los van de privacy issues, zijn dergelijke lijsten omvangrijk en 
niet bedoeld voor het delen ervan. In de zorgapplicatie wordt deze informatie zorgvuldig 
geregistreerd en bewaakt. De uitkomsten hiervan staan in de gebruikelijke planning & control 
documenten. 
 

 

4. Welk deel van het bedrag van € 1.010.000 is op welke datum tot op heden, 8 juni 2018, 

inmiddels uitgegeven in 2018, gespecificeerd in aantallen en bedragen. Graag een datum van 

betaling en een bedrag van betaling per individueel arrangement.  

 
Antw: Afloop niet uit de balans blijkende verplichting 
Er is in continuïteit sprake van een openstaande verplichting. Immers op elke dag van de week 
worden nieuwe arrangementen toegekend, opgepakt en afgerond. Dit is een continue proces waarbij 
er ook een soort van “ijzeren voorraad” open staat. Inmiddels hebben wij de omvang hiervan 
periodiek in beeld, waardoor we ook steeds beter in staat zijn de lasten aan het desbetreffende 
begrotingsjaar te koppelen. Ook hier kunnen wij omwille van privacy redenen geen informatie op 
individueel niveau geven. Wij monitoren niet alleen de openstaande stand per 31 december, maar 
doen dit op elk moment.  Dit geldt ook voor de afloop. 
Medio juni 2018 is een bedrag van afgerond € 210.000 van de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen betaald.  
 

 

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van de vragen.  

Hartelijke groet,  

Jos Verbeek  
  



 
 
 
 


