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Geachte directie, geacht bestuur,  

 

De gemeente Zutphen hanteert in 2023 opnieuw budgetplafonds voor de aanbieders van jeugdhulp en voor  

aanbieders van Wmo begeleiding, respijtzorg en persoonlijke verzorging. In deze brief leest u de aanleiding, de 

wijze van berekening, de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de budgetplafonds en wat dit betekent 

voor uw organisatie. 

 

Waarom hanteert de gemeente Zutphen in 2023 budgetplafonds? 

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om vanaf 1 januari 2023 het 

instrument budgetplafonds te continueren (conform artikel 8.1 raamovereenkomst Zorgregio Midden IJssel Oost 

Veluwe). We willen samen met betrokken partijen zorgdragen voor een betere beheersing van de kosten met 

behoud van de kwaliteit van zorg voor de inwoners die dat nodig hebben. Met de maatregel budgetplafonds 

delen we de verantwoordelijkheid voor de beheersing van uitgaven met u als aanbieder. Het biedt de 

mogelijkheid om tijdig met elkaar belangrijke ontwikkelingen van de kosten te signaleren en actie te 

ondernemen. In het jaar 2021 heeft een evaluatie over de werkwijze budgetplafonds plaatsgevonden. De 

uitkomsten van deze evaluatie hebben geleid tot de uitgangspunten die in onderstaande alinea’s zijn beschreven. 

 

Voor welke zorgaanbieders geldt een budgetplafond? 

Het budgetplafond geldt voor alle jeugdhulp- en Wmo aanbieders en producten met uitzondering van 

gespecialiseerde zorg in het kader van het landelijk transitie arrangement (LTA), de gecertificeerde instellingen 

voor jeugdbescherming (GI’s), SGGZ crisiszorg en pleeggezinnen en gezinshuizen. 

 

Wat is de hoogte van het budgetplafond voor uw organisatie? 

Uw budgetplafond voor de te leveren zorg in 2023 in de gemeente Zutphen wordt op de volgende wijze 

vastgesteld: 

 

• Als basis voor de plafonds in 2023 gebruiken we de productieverantwoording over 2022 voor de 

gemeente Zutphen plus de indexering voor het jaar 2023. Voor aanbieders met een productie onder de 

€25.000 wordt het budgetplafond gebaseerd op het totaal van de goedgekeurde declaraties aan de 

gemeente Zutphen over het jaar 2022 plus de indexering.  

 

• Vanwege de gekozen werkwijze kan het budgetplafond per zorgaanbieder niet eerder worden 

vastgesteld dan maart 2023. Wij volgen hierin de planning financiële productieverantwoording 2022 

van de zorgregio midden IJssel – Oost Veluwe. Bij definitieve vaststelling zullen wij u nader 

informeren. 

 

  

 



 

 

Wat betekent dit voor uw organisatie? 
Uw budgetplafond is het maximale bedrag dat de gemeente reserveert voor de werkelijk geleverde zorg in 2023 

door uw organisatie in de gemeente Zutphen. Er wordt van u verwacht dat voor alle cliënten die in zorg zijn 

binnen dit plafond de zorg geboden kan worden, inclusief de verlengingen van indicaties en eventuele nieuwe 

cliënten.  

 

Bij het overschrijden van uw budgetplafond zonder expliciete schriftelijke toestemming van de gemeente vooraf, 

wordt het bedrag van de overschrijding teruggevorderd.   

 

Wat vragen wij van uw organisatie? 

• U blijft binnen uw budgetplafond door middel van monitoring van de gemaakte kosten en bijsturing waar 

nodig;  

• U houdt een prognose bij van alle cliënten in zorg, te verwachten herindicaties en de overige ruimte voor 

nieuwe instroom; 

• U doet een melding bij ons als uit uw prognose blijkt dat het budgetplafond overschreden gaat worden. Op 

deze melding volgt een gesprek, een nadere analyse en een eventuele aanpassing of cliëntenstop 

 

Meldingen kunt u via  het volgende mailadres bij ons doen: contractenSD@zutphen.nl 

 

Meer informatie 

Nadere procesafspraken worden gedurende het jaar 2022 vastgesteld. Op 27 september 2022 tussen 15.00 en 

17.00 uur bent u uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst ‘budgetplafonds 2023’. Eventuele vragen naar 

aanleiding van deze brief kunt u daar stellen, ook suggesties over de nadere procesafspraken zijn welkom. U 

kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het volgende mailadres: contractenSD@zutphen.nl.   

 

Meldingen of vragen 

Eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u stellen via het volgende mailadres: 

contractenSD@zutphen.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

adjunct directeur Sociaal domein, 

 

 
Tineke Lantink 


