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Geachte raadsleden,  
  
De aanbesteding van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 3 voor 2018 kan niet per 15 
november 2017 afgerond worden. De oorzaak is een kort geding dat GGz Breburg aanspande tegen 
de regio Hart van Brabant. Inzet was de hoogte van slechts enkele GGZ-tarieven waartegen GGz 
Breburg bezwaar heeft, GGz Breburg wil voor haar diensten een hogere vergoeding. Maandag 13 
november stelde de rechter GGz Breburg in het gelijk en oordeelde dat de aanbesteding voor 
segment 3 voor 2018 opnieuw moet. Het vonnis heeft een aantal consequenties waarop we nu aan 
het studeren zijn.  
 
De regio Hart van Brabant bekijkt nu langs welke route ze ervoor kan zorgen dat de zorg voor 
kinderen en gezinnen doorgang vindt. Jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en backoffices binnen 
de regiogemeenten moeten zo snel mogelijk weten hoe ze nieuw aangevraagde zorg die binnen 
segment 3 valt voor 2018 kunnen aanvragen en verwerken. Meer informatie volgt zodra die bekend 
is. 
  
De gevolgen in een notendop: 
• Voor kinderen en jongeren die nu al hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) krijgen, 
verandert niets. Hun zorg loopt gewoon door. Onder deze zorg vallen klinische hulp, behandeling en 
diagnose.  
• Zorgaanvragen voor segment 2 met een startdatum in 2018 kunnen gewoon verwerkt 
worden. Hieronder vallen aanvragen voor laagspecialistische jeugdhulp in arrangementen en 
dyslexie. De huidige contracten met jeugdhulpaanbieders worden per 1 januari 2018 met een jaar 
verlengd.  
• Zorgaanvragen voor segment 3 met een startdatum in 2018 kunnen tot nader order nog niet 
administratief verwerkt worden. De zorg zal wel starten. 
 
De regio bekijkt nu op welke manier ze ervoor kan zorgen dat alle zorg voor kinderen en gezinnen 
doorgang vindt. Dát kinderen de zorg krijgen die nodig is, staat vast. 
We houden u op de hoogte van de vervolgstappen naar aanleiding van het vonnis en zullen volgende 
week met een bestuurlijke reactie komen.   
 
 
 


