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Geachte heer De Zwart, beste Onno,
Namens de instellingen die zorg leveren in de regio RotterdamRijnmond
in het kader van de Wet op de jeugdzorg (JORR), doe ik een dringend
beroep op de regio om de tarieven te verhogen met een indexatie.
Het uitblijven van indexatie naast het toenemen van de kosten, en met
name de loonkostenstijging, maakt dat alle instellingen een zware druk
ervaren.
De regio heeft besloten pas na afsluiting van het tarievenonderzoek een
besluit te nemen over indexatie, dit onderzoek is pas medio 2019 afgerond en dan alsnog een indexatie met terugwerkende kracht doorvoeren
zal mogelijk problematisch zijn als de middelen voor 2019 al zijn uitgezet. Daarnaast hebben instellingen dan inmiddels maatregelen moeten
nemen om de loonkostenstijging op te vangen, maatregelen die effect
op de kwaliteit van de zorg zullen hebben.
De tarieven die momenteel gehanteerd worden, zijn gebaseerd op het
prijspeil 2016. In de afgelopen jaren zijn deze tarieven niet geïndexeerd. De loonkostenontwikkeling wordt in de zorg jaarlijks gecompenseerd middels de zogenoemde OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze toeslag bedraagt in 2017 2.04%; 2018
2,96% en is voor 2019 geraamd op 4,08%. Totaal dus ruim 9%. Gemeenten ontvangen ook jaarlijks van de Rijksoverheid een indexatie
voor de loon- en prijsontwikkeling via het Gemeentefonds.

Werkgevers zijn gehouden om de cao van hun werkveld te hanteren en
kunnen dus niet differentiëren in de salarissen voor de contracten vanuit
ZvW, WLZ of lokaal- en regionaal ingekochte jeugdhulp.
Er is inmiddels een behoorlijke achterstand in de indexatie en dit wordt
voor de instellingen onhanteerbaar.
Berenschot heeft het kostprijsonderzoek inmiddels gestart met het tarievenonderzoek 2016 en later (in 2019) volgt onderzoek naar de praktijk in 2018 op basis van de jaarresultaten 2018. Zoals besproken in
onder andere het RRJO van 14 september 2018 kan een bijstelling zowel
een verlaging als een verhoging van een tarief betreffen. De resultaten
en de conclusies van het onderzoek zullen pas medio 2019 beschikbaar
zijn.
Omdat de instellingen nu het water aan de lippen staat, vanwege het
gemis van indexering met oplopende kosten en een gelijkblijvende taak,
vragen wij u per 2019 een indexering toe te passen op de tarieven die in
de regio voor de jeugdzorg geldig zijn.

Vertrouwende op een zorgvuldige weging van ons verzoek en in afwachting van
uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Thea Roelofs
Voorzitter JORR
Bestuurder van Enver

