
AANGEHOUDEN 
MOTIE 4.  

Onderzoek opbouw tarieven jeugdzorg 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over raadsmededeling 70-2019 Kamerbrief naar een betere organisatie van 
jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering: 
 
Constaterende dat:  

• In de Kamerbrief ‘naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering’ de noodzaak wordt geuit door ministers De Jonge en Dekker om, het bij 
algemene maatregel van bestuur vastleggen van een aantal basiscomponenten – waaronder 
loon- en prijsbijstelling – die onderdeel zijn van het tarief bij de inkoop van jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit zodat gemeenten, jeugdhulpaanbieders en 
gecertificeerde instellingen beter weten wat zij van elkaar mogen verwachten; 

• Dit een wijziging in de Jeugdwet vereist en dus niet zomaar gerealiseerd is; 
 
Overwegende dat: 

• Vanaf 1 januari 2016 de regio West-Brabant West de oude bekostigingssystematiek overboord 
heeft gegooid en de jeugdhulp financiert op basis van behaalde resultaten en niet meer op basis 
van product- en declaratiecodes; 

• Hiermee de opbouw van de tarieven in de regio’s West-Brabant West en West-Brabant Oost 
verschillen (de tarieven in West-Brabant Oost zouden hoger zijn), waarbij onduidelijk is of deze 
tarieven reëele prijsafspraken ondersteunen en de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg niet 
in gevaar komt; 

 
Van mening zijnde dat:  

• Het voor de kwaliteit van de geboden jeugdzorg van belang is dat aanbieders voldoende 
financiële middelen ter beschikking krijgen om goede zorg te leveren;  

• Teneinde problemen te voorkomen het wenselijk is dat er een onderzoek wordt gedaan naar de 
opbouw van de tarieven in de jeugdzorg, om vast te kunnen stellen of met de prijsafspraken die 
West-Brabant West hanteert, de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg voldoende is 
gewaarborgd; 

 
Verzoekt het college: 
1. Inzichtelijk te maken wat de reële kostprijs is om te komen tot zorg waarbij kwalitatief en 

kwantitatief goede personeelsbezetting gegarandeerd is om te leiden tot optimale client en 
personeelstevredenheid; 

2. Inzichtelijk te maken hoe de huidig gehanteerde tarieven zich verhouden tot deze kostprijs in 
zowel WBW als WBO; 

3. De raad hierover te informeren middels een raadsmededeling voor de zomer van 2020; 
4. Indien blijkt dat huidig gehanteerde tarieven niet kunnen lijden tot een reële kostprijs erop toe te 

zien dat de tarieven binnen 2 maanden worden aangepast.  
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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