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MOTIE: Factureringstermijn jeugdzorg flink verkorten

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 en 11 november 2O19,

Constaterende, dat

Jeugdzorgaanbieders tot vijf jaar na behandeling facturen ('contractuele
vorderingen') mogen toesturen aan gemeenten

Dit ervoor zorgt dat er opeens onverwachte meerkosten kunnen zijn die niet waren voorzien
en die voor een onaangename verrassing zorgen

Overwegende, dat

De gemeente Zoetermeer hierdoor wel een extra horde heeft om grip te krijgen op de kosten
van de jeugdzorg

De gemeenten zelf niets aan deze wettelijke termijn van contractuele vorderingen kunnen
aanpassen, maar wel prestatie- of kwaliteitsafspraken hierover zouden kunnen maken bij de

aanbesteding van de jeugdhulp

Draagt het college op, om

Bij de nieuwe aanbesteding/inkoop van de jeugdhulp in de H10 afspraken te maken met de
zorgaanbieders over aanzienlijk kortere termijnen waarbinnen gefactureerd moet worden
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Toelichtine

ln de huidige contracten die binnen de H-10 zijn gesloten met jeugdhulpaanbieders is geen specifieke
voorwaarde opgenomen ten aanzien van de termijn waarbinnen een declaratie moet zijn ingediend.
Wanneer een dergelijke voorwaarde ontbreekt, valt men terug op hetgeen in de wet hierover is

opgenomen en dit is maar liefst 5 jaar. Zie Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 307, sub 1.

Het is absurd dat tot 5 jaar na de betreffende jeugdhulpverlening een factuur hiervan bij de
gemeente kan binnenkomen. Zo kun je niet goed prognotiseren en begroten, en kom je als
gemeente voor onaangename verrassingen te staan als nog teveel achterstallige facturen
binnenkomen. Tijdig factureren hoort de norm te zijn, veel te laat factureren een hoge uitzondering.
Door hierover afspraken te maken bij de aanbesteding of dit als kwaliteitseis mee te laten wegen,
kan een win-win situatie ontstaan: de gemeente krijgt tijdig alle facturen en dus tijdig zicht op alle
kosten, en de zorgverleners krijgen op tijd hun geld.


