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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het regionale voorstel tot aanpassing van twee 
tarieven voor zorgaanbieder Ambiq per 2020. 
 
Ambiq, als bovenregionaal voor vijf regio's werkende hoogspecialistische zorgaanbieder op LVB-zorg, 
verkeerde in oktober 2019 zodanig in financieel slecht weer dat zij het OZJT daarvan in kennis heeft gesteld. 
De bedragen, die zij van Regio Twente in 2019 als subsidie verleend en voorgeschoten had gekregen 
zouden onvoldoende hoog zijn om het jaar 2019 financieel gezond af te sluiten en leiden tot faillissement als 
deze tarieven in 2020 met een indexatie voortgezet moesten worden. Het werk waarvoor Ambiq subsidie 
verleend krijgt is zodanig specialistisch dat daar geen andere zorgaanbieder voor gevonden kan worden om 
dit werk over te nemen. Daarmee ontstond een gevaar voor de zorgcontinuïteit van veel jonge Twentse 
inwoners. De verhoging van de tarieven voor weinig voorkomende hoogspecialistische zorg (WVHS) en 24-
uurs crisiszorg 2020 zijn door te voeren zonder precedentwerking naar andere aanbieders, omdat er een 
individuele overeenkomst is gesloten. 
Precedentwerking ontstaat wel bij de raamovereenkomsten met meer dan 300 aanbieders voor andere 
vormen zorg, hulp en ondersteuning. Dit is nu niet aan de orde. 
De subsidie en de vaststelling over het jaar 2019 staat niet ter discussie. De tariefstelling voor 2020 wel. 
Daar heeft het college in samenspraak met de andere 13 gemeenten en de ander regio's veelvuldig overleg 
over gehad sinds oktober 2019. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met het regionale voorstel om met alle veertien 
gemeenten van de regio Twente twee tarieven voor Ambiq voor 2020 te verhogen. 
 
Toelichting 
Het OZJT heeft van deze slechte financiële situatie melding gedaan bij de Jeugdautoriteit. De VNG heeft 
daarop regio Twente (OZJT) de coördinatie-taak gegeven samen met de vijf regio's te onderzoeken op welke 
wijze de zorgcontinuïteit geborgd kon worden. Coördinatie-taak, omdat regio Twente voor Ambiq de grootste 
omzetregio is. Op basis van een kostprijsonderzoek door Deloitte is gebleken dat de kostprijs van Ambiq 
bedrijfsvoeringstechnisch te laag is ten opzichte van de door vijf regio's (verschillend ten opzichte van elkaar) 
geboden tarieven. 
 
Uiteindelijk is samen met de vijf betrokken regio's de oplossing gevonden in het verhogen van twee tarieven 
voor weinig voorkomende hoogspecialistische zorg (WVHS) en 24-uurs crisiszorg per 2020. 
 

 



Met deze ophoging van tarieven worden, op basis van gelijke zorgconsumptie, extra kosten verwacht van € 
2.812,- voor de gemeente Tubbergen. Al jaren is de zorgconsumptie van de gemeente Tubbergen ten 
opzichte van de andere Twentse gemeenten één van de laagste. 
 
Deze extra te verwachten kosten worden opgevangen in het totale budget voor jeugdhulp van de gemeente 
Tubbergen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


