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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Contractering vrijgevestigden en kleine 
groepsprakijken GGZ en EED-zorg 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak Tijdelijke Werkorganisatie  

3. Regionaal belang Contractering jeugdhulp 
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
11 feb.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO kennis nemen van de contractering van de 
vrijgevestigden. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.v.t. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Na de contractering van de grote aanbieders is eind 
vorig jaar gestart met de contractering van de 
vrijgevestigden en kleine groepspraktijken GGZ en 
EED-zorg. Vrijgevestigde aanbieders spelen een 
belangrijke rol in de transitie jeugdhulp. Zij dragen 
bij aan het leveren van zorg dichtbij de cliënt, 
keuzevrijheid en korte(re) wachtlijsten. 

8. Inspraak N.v.t. 

9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland 
Structureel 
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10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 2015 
 

 Eerdere besluitvorming: Notitie Jeugdhulp 2015 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Informatienota PHO 
     
   
 
 
 
 
     
  
 
Onderwerp: 
Contractering vrijgevestigden en kleine groepspraktijken GGZ en EED-zorg 
 
 
Kennisnemen van: 
Het overzicht van gecontracteerde vrijgevestigden GGZ en EED-zorg voor jeugdigen in de 
Regio Holland Rijnland. 
 
Inleiding: 
De contractering van kleine groepspraktijken en vrijgevestigden is afgerond. Vrijgevestigde 
aanbieders spelen een belangrijke rol in de transitie jeugdhulp. Zij dragen bij aan het leveren 
van zorg dichtbij de cliënt, keuzevrijheid en korte(re) wachtlijsten. Bestaande zorgaanbieders 
die gevestigd zijn in de regio Holland Rijnland, cliënten uit de regio in zorg hebben en voldoen 
aan de door de gemeenten gestelde minimum- en geschiktheidseisen en inhoudelijke eisen, 
komen voor contractering in aanmerking. Aanbieders die niet gevestigd zijn in de regio, maar 
wel cliënten in zorg hebben in de regio kregen voor deze cliënten een contract in het kader 
van zorg continuïteit. Alleen bij uitzondering, wanneer goed onderbouwd door verwijzer 
komen zij tevens in aanmerking voor nieuwe cliënten. Dit gebeurt op basis van maatwerk. 
 
• Het totaal aantal gecontracteerde vrijgevestigden in de regio is: 66. 
• Het totaal aantal vrijgevestigden buiten de regio betreft 15. 
• Van circa 9 vrijgevestigden is het contract nog in aanmaak, zij hebben zich pas in 

2015 gemeld. 
• Het is mogelijk dat deze maand nog enkele vrijgevestigden zullen melden. Het gaat 

dan ook om een dynamisch  overzicht. 
 
Kernboodschap: 
Informerend. 
 
Financiële consequenties: 
De contractering past binnen de opgestelde begroting voor Jeugdhulp 2015. De vrijgevestigde 
aanbieders kunnen bij Holland Rijnland declareren op de door ons vastgestelde tarieven. In 
het contract is een maximaal omzetplafond genoemd, gebaseerd op aantal werkzame 
vrijgevestigden, declarabele uren en het percentage cliënten in de regio. Wij hebben op dit 
moment nog geen totaaloverzicht van alle omzetplafonds. Wij verwachten wel een totaal 
overzicht te genereren in samenspraak met Dashcare, de leverancier van de portal. Echter dit 
totaal bedrag zal niet representatief zijn. Naar verwachting, op basis van historische 
gegevens, zullen niet alle aanbieders hun omzetplafond bereiken. Via de kwartaalrapportages 
wordt het macrobudget voor vrijgevestigden gemonitord.  
 
 
 
 

Vergadering: PHO Sociale Agenda 
 

Datum: 11 februari 2015 
 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Communicatie: 
Het overzicht van de gecontracteerde vrijgevestigden is te raadplegen via de website van 
Holland Rijnland en wordt verspreid onder JGT’s, huisartsen en beleidsmedewerkers van de 
gemeenten. 
 
Uitvoering: 
Via kwartaalrapportages wordt het macrobudget gemonitord. Minimaal twee keer per jaar zal 
in overleg worden getreden met vrijgegevestigden door middel van bijeenkomsten. 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Overzicht vrijgevestigden GGZ en EED-zorg Jeugdhulp Holland Rijnland 


