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1. Inleiding 

Het AB heeft akkoord gegeven op de aanpak wachttijden en hiervoor in 2021 € 7,5 miljoen extra 

beschikbaar gesteld. In dat licht heeft het DB heeft op 8 september jl. besloten om deel van de 

extra middelen voor opdracht E te beschikken aan Enver voor uitbreiding van de capaciteit ten 

behoeve van jeugd in E. Eerder was de uitkomst dat de financiering van deze extra voorziening 

middels een ophoging van het budget via het F perceel gerealiseerd zou moeten worden 

(budgetbrief d.d. 20-9-2021). De UO heeft echter geconcludeerd dat financiering via F toch niet 

mogelijk is, omdat: 
- Uitbreiding via het F perceel is (technisch niet correct vanuit de aanbesteding want het 

betreft een voorziening voor jeugdigen die tijdens een ambulante behandeling in een 

acute onveilige situatie raken, waarbij naast de ambulante zorg een bed nodig is en 

daarmee jeugdigen reeds in behandeling) Het F perceel betreft jeugdigen die niet in 

behandeling zijn.  

- Het startpunt voor actie op crisishulp, het F perceel is een verwijzing via het CIT of de 
GGZ acute dienst. De accountant dient, op dossierniveau, te controleren op de 
aanwezigheid van deze verwijzingen.  

Het voorstel om alsnog via een subsidie de “tijdelijke E bedden tijdens E” te gaan bekostigen.  

 

2. Gevraagd besluit  

Het DB wordt gevraagd te besluiten tot: 

Het verlenen van een subsidie voor tijdelijke E bedden tijdens E door Enver in het 

kalenderjaar 2021 voor een bedrag van €219.640,-  

 

Dit besluit is een hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

De subsidieverlening is voor het oplossen van het knelpunt beschikbaarheid bed bij onveilige 

thuissituatie: er is een tekort aan tijdelijke (crisis)bedden voor jeugdigen die ambulante 

behandeling ontvangen en waar de thuissituatie (tijdelijk) onveilig is. De oorzaak is de 

oplopende aanmeldingen binnen de spoedketen, de doorstroom problematiek bij alle gegunde 

partijen op opdracht E en de wachtlijsten voor vervolghulp. De aanbieders in E hebben hiervoor 

een oplossing bedacht: Enver heeft de mogelijkheid een tijdelijke (2021 en 2022) groep te 

openen voor deze jeugdigen, met behoud van de ambulante hulp in het gezin.  

Het voorstel is om alsnog voor 2021 via een subsidie de “tijdelijke E bedden tijdens E” te gaan 

bekostigen.  

Aan  : DB 

Datum vergadering : Nvt, besluit via de mail 

Van  : portefeuillehouder Zorginhoud wethouder J. Bokhove.  

Behandelend ambtenaar : Karima Azahaf en Ben Latooij 

Onderwerp : Subsidieverlening  

Bijlage(n)  : 1) Concept verleningsbeschikking tijdelijke bedden E tijdens E 

2021 
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4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

Er zijn geen financiële consequenties. De extra middelen van € 7,5 miljoen voor 2021 zijn reeds 

beschikbaar gesteld. 

 

Personele consequenties: 

Niet van toepassing. 

 

Juridische consequenties: 

Niet van toepassing. 

 

5. Vervolgprocedure 

Voor 2022 wordt een separaat subsidievoorstel voorgelegd. Dit wordt onderdeel van het plan 

dat de aanbieders van E in gezamenlijkheid aanbieden aan de GRJR voor de besteding van de 

€ 15 miljoen extra in 2022 voor het wegwerken van de wachtlijsten. 

 

Communicatie: 

Na vaststellen van de subsidie door het DB wordt de wijzigingsbeschikking door de secretaris 

van de GRJR ondertekend en naar Enver verzonden.  


