Bijlage bij handreiking “Sturing en bekostiging
2e lijn: handreiking Wmo & Jeugdwet”

Bijlage X: Toezichtafspraken bij inkoop
Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk
toezicht in het jeugddomein. Deze afspraken zijn vastgelegd in het afsprakenkader tussen Inspectie
en VNG. Het afsprakenkader is te raadplegen op voordejeugd.nl . Het is raadzaam dat gemeenten drie
afspraken uit het afsprakenkader opnemen in de inkoopcontracten die zij sluiten met zorgaanbieders.
Melding calamiteiten
In het afsprakenkader zijn afspraken gemaakt tussen inspectie en gemeenten omtrent meldingen van
calamiteiten. Bij de uitvoering van toezicht en het opleggen van maatregelen is het uitgangspunt dat
de betrokkenen gemeenten op de hoogte zijn van calamiteiten en lopende en afgeronde onderzoeken van de inspectie. Het is daarom van belang dat gemeenten in contracten met aanbieders goede
afspraken maken over de melding van calamiteiten. De volgende tekst kan worden opgenomen in het
inkoopcontract:
“‘Ingeval de aanbieder bij de inspectie een melding doet van een calamiteit, dan dient de aanbieder
de calamiteit tevens te melden bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden en bij de gemeente die het inkoopcontract heeft gesloten met de instelling. De gemeenten die het inkoopcontract
heeft gesloten met de instelling informeert vervolgens de gemeente waar de jongere verblijft en de
gemeente waar ouders ingeschreven staan (woonplaatsbeginsel)”
Borgen van continuïteit van zorg in geval van calamiteit
In het afsprakenkader zijn afspraken gemaakt tussen inspectie en gemeenten omtrent het borgen van
de continuïteit van zorg in geval van calamiteit. Ingeval de inspectie besluit tot (tijdelijke) sluiting van
een instelling zullen gemeenten in de desbetreffende jeugdzorgregio afspraken moeten maken met
regionale instellingen voor het op voorhand beschikbaar houden van zgn. regionale calamiteitencapaciteit zodat bij eventuele sluiting of andere voorkomende gevallen, de regionale zorgcontinuïteit
gewaarborgd is. De volgende tekst kan worden opgenomen in het inkoopcontract met de instelling:
“Ingeval de inspectie besluit tot (tijdelijke) sluiting van een instelling, garandeert de zorgaanbieder
vanwege het belang van de cliënten en de continuïteit van hun zorg de benodigde medewerking te
verlenen voor een goede en vlotte overgang van de cliënten naar de door de gemeenten daartoe aangewezen zorgaanbieder en voor de ononderbroken voorzetting daar van de zorg/hulpverlening.”
Daarnaast kan de volgende tekst opgenomen worden in het inkoopcontract met de instelling die regionaal calamiteiten capaciteit beschikbaar houdt:
“Ingeval de inspectie besluit tot (tijdelijke) sluiting van een instelling, garandeert de instelling die regionaal calamiteiten capaciteit beschikbaar houdt, de beschikbaarheid van regionaal passende calamiteitencapaciteit. Tevens zorgt de instelling die regionaal calamiteiten capaciteit beschikbaar houdt, voor
afstemming over benodigde zorg/hulpverlening met de instelling die (tijdelijk) gesloten wordt”.
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Kwaliteitstoets nieuwe toetreders
In het afsprakenkader zijn afspraken gemaakt tussen inspectie en gemeenten omtrent de kwaliteitstoets door de inspectie van nieuwe toetreders. De inspectie voert binnen de voorwaardelijke periode
een kwaliteitstoets uit bij de nieuwe toetreder. Daartoe wordt ook afgesproken de periode die het
betreft. De instelling dient medewerking te verlenen aan de kwaliteitstoets van de inspectie. Het uitvoeren van crisisopvang is hierbij uitgesloten zolang de nieuwe toetreder nog niet door de inspectie op
kwaliteit getoetst is. Afhankelijk van de uitkomst van deze toets, kan door de gemeente na de toetsing
worden overgegaan tot structurele inkoop of subsidiëring van de nieuwe toetreder of juist besloten
worden tot het niet overgaan tot structurele inkoop of subsidiëring. De volgende tekst kan worden
opgenomen in het inkoopcontract met de instelling:
“De instelling dient volledige medewerking te verlenen in geval de inspectie een kwaliteitstoets uitvoert. Crisisopvang is uitgesloten, zolang de inspectie de instelling niet op kwaliteit getoetst heeft en
positief oordeelt over de kwaliteit. Spreek hierbij ook de periode waarbinnen de kwaliteitstoets moet
plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van deze toets beslist de gemeente over structurele inkoop
of subsidiëring.”
Procedure nieuwe toetreders
Daarnaast geldt voor de inkoop van zorg bij nieuwe toetreders “de toets nieuwe toetreders” zoals die
is opgenomen in de procedure nieuwe toetreders die in het kader van de samenwerkingsafspraken
inspecties en gemeenten zijn gemaakt. De te doorlopen stappen voor deze toets worden vastgelegd
in de “procedure nieuwe toetreders”, waarbij tevens een checklist beschikbaar wordt gesteld die
gemeenten kunnen gebruiken om zelf de eerste beoordeling van nieuwe toetreders te doen.
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