Ter kennisname aan het AB Jeugdhulp Rijnmond 21 december 2017

Overleg:

DB

Datum vergadering: 1 december 2017
Agendapunt nr.:

7

Onderwerp:
Liquiditeitsborg voor specialistische jeugdhulpaanbieders 2018

Gevraagde beslissing:
1.
Instemmen met de mogelijkheid tot verlenen van een liquiditeitsborg aan zorgaanbieders
Specialistische Jeugdhulp 2018.
2.
Na instemming, onderstaand voorstel ter kennisname meesturen met de stukken van het AB op 21
december.

Gelopen proces:
Het voorliggende voorstel is afgestemd met:
Stuurgroep Inkoop 2018
Controllers van de 15 gemeenten via het Controllersoverleg
Medewerkers bedrijfsvoering van de 15 gemeenten via het Bedrijfsvoeringsoverleg
De jeugdhulpaanbieders via de Adviesgroep Implementatie

Financiële consequenties:
De liquiditeit van de GRJR is gegarandeerd, wanneer de GRJR zowel het maximumbedrag aan
liquiditeitsborgen betaalt, als het maximum bedrag aan declaraties.

Toelichting:
Voor de nieuwe Jeugdhulp 2018 en de zorgcontinuïteit geldt dat deze vergoed zullen worden op basis
van facturatie middels het IJW-berichtenverkeer. Zorgaanbieders mogen geleverde zorg achteraf per
CAK-periode declareren. Dit geldt voor zowel gegunde zorgaanbieders, als voor de niet-gegunde
zorgaanbieders die zorgcontinuïteit leveren.
Dit leidt tot veranderingen in de vorm van:
een omschakeling van bevoorschotting (behalve bij Jeugd met een Beperking) vooraf per maand,
naar facturatie per cak-periode achteraf voor zorgaanbieders die in 2017 ook al specialistische
jeugdhulp leveren binnen de regio Rijnmond.
een aanpassing van de ict-systemen aan de nieuwe resultaatgerichte inkoop en het IJWberichtenverkeer voor facturatie voor zowel gemeenten als zorgaanbieders.
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Bij deze veranderingen kan de liquiditeit van aanbieders in gevaar komen wanneer:
een zorgaanbieder niet per 1 januari 2018 kan declareren;
en/of een zorgaanbieder onvoldoende financiële reserves heeft om een periode zonder inkomsten
te overbruggen.
Beheersmaatregel: liquiditeitsborg
De moeizame ervaringen met het ombuigen van bevoorschotting naar achteraf declareren in de
afgelopen 3 jaar, maken dat het verstandig lijkt om de nieuwe Jeugdhulp 2018 vanaf het eerste moment
op declaratiebasis te laten verlopen en bevoorschotting te voorkomen.
Mocht een zorgaanbieder toch niet in staat zijn te declareren, wordt voorgesteld een tijdelijke
liquiditeitsborg te verstrekken. Hiermee wordt voorkomen dat de liquiditeit van zorgaanbieders in gevaar
komt en daarmee de jeugdhulp voor Rijnmondse jeugdigen.
Een gegunde zorgaanbieder kan een verzoek indienen bij de contractmanager om een
liquiditeitsborg van maximaal 3 CAK periodes. De hoogte van de liquiditeitsborg wordt gebaseerd
op het totaalbudget van de aanbieder.
Voor zorgaanbieders die niet gegund zijn, maar die wel in het kader van zorgcontinuïteit jeugdhulp
blijven leveren in 2018, is liquiditeit een extra aandachtspunt. Ook deze aanbieders kunnen een
verzoek indienen om een liquiditeitsborg van maximaal 3 CAK periodes. De hoogte van de
liquiditeitsborg voor aanbieders van zorgcontinuïteit wordt bepaald op de inschatting van de te
leveren zorgcontinuïteit. Bij de niet-gegunde aanbieders zal de GRJR de financiële gezondheid
extra monitoren via de Dun & Bradstreet tool en contact tussen aanbieder & contractmanager.
Aan de aanvraag van een liquiditeitsborg worden spelregels verbonden. Hierbij wordt o.a. gekeken naar
de oorzaak van het niet kunnen declareren; nog uitstaande vorderingen van de GRJR bij de aanbieder;
en een na 3 maanden wordt een standaard beoordelingsmoment ingebouwd.

Bijlagen:
geen
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