
   
 

Agenda 2e fysieke overlegtafel jeugd 
 

Datum: 8 oktober 2019  
Tijd:  15.00 uur - 17.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Houten, zaal 0.41/0.42  
 

Aanwezig: Nico Kersten (manager Inkoop Nieuwegein), Linda Pellikaan, Hanneke 
Bekkering (accounthouders RBL), Willy van Putten (RBL),  M. van Loon (Youké), J. Visser  
(Reinaerde), H. Eleveld (Stichting Nedereind), A. van Wijk (de Jonge Ontdekker), Y. Kok 
(Youke), M. Stokkel (dr. Bosman), G. Harskamp (LegerdesHeils), M. Eijkman (gemeente 
Nieuwegein), E. Siebers (Lijn5) 
 

 
1. Opening/ mededelingen 
Nico opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Er zijn geen mededelingen.  
Er wordt aangegeven, dat de CAO Jeugdzorg met 4% wordt verhoogd in 2020 en dat er in 
de cao staat, dat er tweemaal een eenmalige uitkering wordt verstrekt aan medewerkers.  
 
2. Verslag 24 september  
Mevrouw van Wijk vraagt of het klopt dat de contracten mogelijkerwijs met twee jaar 
verlengd worden. Nico bevestigd dit en geeft aan dat dit verder besproken wordt bij punt 4.  
Tevens legt Nico uit, dat er elk jaar twee overlegtafels zijn. Eén voor het bespreken van de 
indexering en wijzigingen en de tweede om bijvoorbeeld de verlenging te bespreken en dit 
fysiek te bevestigen. Verder geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.  
 
3. Indexering  
Het verzoek is niet goed gekeurd door het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein. Nico geeft 
aan dat de bestuurders niet akkoord zijn gegaan met het voorstel om de tarieven met een 
percentage van 3,25% te indexeren. De gemeenten hebben flinke tekorten op het budget 
voor de jeugdhulp.  
 
Mevrouw van Loon vraagt naar de onderbouwing van de indexering. Nico geeft aan dat hij 
de indexering van het Rijk heeft overgenomen en heeft gemiddeld. (rekening houdend met 
de verhouding 80% personeel 20% overhead). De prijsindex is 3,0% loonindex en 1.5% 
prijsindex. Mevrouw van Loon geeft aan dat zij al drie jaar lang gebruik maken van het Eigen 
Vermogen. Met de verhogingen in de cao is er sprake van een stijging in de 
personeelskosten. Zij geeft aan dat de indexering van 3,25% wat haar betreft het laagste 
percentage is waar zij namens Jouke akkoord mee kan gaan. Standpunt van Jouke is wat de 
gemeenten geïndexeerd krijgen één op één doorberekend zou moeten worden.  
 
De heer van Wijk vraagt naar de compensatie van het rijk. De gemeenten krijgen via het 
gemeentefonds de bijdrage voor jeugdhulp. Daarin zit de boven aangehaalde indexering.  
 
De heer Harskamp geeft aan dat indexering ook aan de Wmo tafel ter sprake is gekomen. 
Ook aan deze tafel hebben aanbieders aangeven dat de grenzen bereikt zijn. Er wordt al een 
aantal jaren ingeteerd op eigen vermogen. De huidige zorgvraag vraagt juist meer personeel 
en dat is nu niet mogelijk. 
 
 



   
 

 
 
 
 
Nico vraagt of alle aanwezigen van mening zijn dat 3,25% een minimale eis is voor 
indexering. Dit wordt door de aanwezigen bevestigd. Hij zal een en ander terugkoppelen. Er 
wordt begin november een derde overlegtafel georganiseerd voor finale besluitvorming. Het 
verzoek aan alle aanwezigen is om hierbij (een half uur) aanwezig te zijn. 
 
Mevrouw van Loon vraagt wat er gebeurd als men niet tot overeenstemming komt. Het 
antwoord is dat we dan voor een nieuwe situatie komen te staan. Mevrouw van Loon geeft 
aan dat het voor het eerst is dat zij zich zo helder opstellen ten aanzien van de indexering. 
 
4. Verlengen van contracten  
De contracten lopen eind december af. De nieuwe inkoopstrategie vergt nog meer overleg 
en onderzoek en eventueel bijstelling. Tot medio mei wil de Regio Lekstroom hier de tijd voor 
nemen en de huidige contracten verlengen met in ieder geval één jaar én met de 
mogelijkheid tot twee jaar.  
 
Instemmen met verlengen is niet hetzelfde als instemmen met indexering.  
Alle aanwezige zorgaanbieders stemmen in met een verlenging.  
 
5. Rondvraag  
Nico verzoekt alle aanwezigen aanwezig te zijn bij de volgende (derde) overlegtafel. 
Voorkeur is van alle zorgvormen één vertegenwoordiging. Er zal zo spoedig mogelijk een 
datum doorgegeven worden per mail en tevens op de website. Verzoek van verschillende 
zorgaanbieders de afspraak een uur later te plannen. Nico stelt voor om 17.30 uur af te 
spreken.  
 
6. Sluiting  
Nico bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 


