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Kernboodschap  De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp 

aan haar inwoners. In vervolg op eerdere besluitvorming (19 mei 2020) wordt voor 

de inkoop van een aantal ambulante producten jeugd- en opvoedhulp voorgesteld 

bijgaand toelatingsdocument vast te stellen 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

2020/453030 

Besluit College  

d.d. 7 juli 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Het toelatingsdocument ambulante jeugdhulp inclusief bijlagen vast te stellen. 
2. De Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van Stichting Rijk van toepassing te 

verklaren. 
3. Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager Jeugd tot het nemen van 

besluiten tot (voorlopige) gunning. 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Op 19 mei is besloten (Verseon 2020/453030) om een beperkt aantal producten ambulante 

jeugdhulp apart in te kopen. Aanleiding hiervoor was de constatering dat de tarieven voor deze 

producten voor een aantal aanbieders van jeugd- en opvoedhulp niet reëel zijn.  

Het gaat hier om producten die in het verleden werden aangeboden vanuit de Algemene wet 

bijzondere ziektekosten (Awbz) én vanuit de Jeugd- en opvoedhulp (JOH). In de aanbesteding is vanaf 

2018 dit onderscheid niet meer gemaakt en zijn de tarieven voor de indirecte tijd verdisconteerd in 

het tarief. Dit vanuit de gedachte dat dit aanbieders stimuleert om jeugdhulp meer in aanwezigheid 

van de cliënt te bieden. Gebleken is dat de JOH aanbieders méér indirecte cliëntgebonden tijd 

inzetten dan waar bij de vaststelling van de tarieven vanuit is gegaan. 

Helaas bleek het juridisch1 niet mogelijk om de tarieven voor alleen deze producten en voor zover 

deze de jeugd- en opvoedhulp betreffen aan te passen binnen de huidige inkoop (gebaseerd op een 

in 2017 gevoerde aanbestedingsprocedure).  

Om de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor de producten Begeleiding Ambulant (A, B en C), 

Behandeling Individueel (A en B) en Ambulante spoedhulp zo snel als mogelijk reële tarieven te 

betalen, is besloten om deze te gaan verwerven via een korte inkoopprocedure (open house).  

Het toelatingsdocument 

In vervolg op het besluit van 19 mei is bijgaand toelatingsdocument opgesteld. Inhoudelijk is deze 

zoveel mogelijk gelijk aan de eerdere aanbesteding uit 2017 (de hieruit voortvloeiende 

overeenkomst lopen tot en met 31 december 2021). Afwijkend is dat nu voor de producten 

ambulante jeugd en opvoedhulp zowel de direct als indirect cliëntgebonden tijd gefactureerd mag 

worden.   

Regionale samenwerking 

Afstemming heeft op meerdere momenten plaats gevonden in het regionaal 

portefeuillehouderoverleg sociaal domein. Gelijkluidende besluitvorming wordt voorgelegd aan de 

colleges van Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort.  

Verdere procedure 

Na vaststelling van het Toelatingsdocument in de betrokken gemeenten wordt gestart met de 

inkoopprocedure. 

  

                                                           
1
 Advies Pels Rijcken: binnen de huidige aanbesteding is het  niet mogelijk om voor enkele aanbieders tarieven te wijzigen. 
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2. Besluitpunten college 
1. Het toelatingsdocument ambulante jeugdhulp inclusief bijlagen vast te stellen. 
2. De Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van Haarlem van toepassing te verklaren. 
3. Mandaat te verlenen aan de teamleider Jeugd tot het nemen van besluiten tot (voorlopige) 

gunning.  

 

 

3. Beoogd resultaat 
Passende tarieven voor een aantal zeer specifieke Jeugd en Opvoedhulp ambulante hulp producten.  

4. Argumenten 
1. Apart inkoop producten ambulante jeugdhulp via Open house 

In de afgelopen periode hebben we geconstateerd dat de tarieven zoals opgenomen in de 

aanbesteding Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2018 e.v. voor de producten 

ambulante jeugdhulp voor een aantal aanbieders niet passend zijn. Het gaat om de producten 

Begeleiding Ambulant (A, B en C), Behandeling Individueel (A en B) en Ambulante spoedhulp. Het 

gaat hier om producten die in het verleden werden aangeboden vanuit de Algemene wet bijzondere 

ziektekosten (Awbz) en vanuit de Jeugd- en opvoedhulp (JOH). In de aanbesteding is vanaf 2018 dit 

onderscheid niet meer gemaakt. In de tarieven is gerekend met de indirecte tijd verdisconteerd in 

het tarief.  De gedachte hierachter was dit aanbieders stimuleert om jeugdhulp meer in 

aanwezigheid van de cliënt te bieden. Nu is gebleken dat oud provinciaal gefinancierde JOH 

aanbieders meer tijd kwijt zijn aan indirecte cliëntgebonden tijd dan waar bij de vaststelling van de 

tarieven vanuit is gegaan.  

Uitgangspunt van de huidige inkoop was om passende tarieven te betalen aan aanbieders. Binnen de 

huidige aanbesteding blijkt het juridisch niet mogelijk om, voor enkele aanbieders, tarieven te 

wijzigen. Hierover is juridisch advies ingewonnen bij Pels Rijcken. Het wijzigen van tarieven voor alle 

aanbieders op de genoemde ambulante producten zou tot een onaanvaardbaar groot financieel 

risico leiden. Voor de resterende contractperiode, tot eind 2021, met een mogelijke tot verlenging 

tot 2022, wordt daarom voorgesteld om ambulante producten die passen bij het aanbod van de 

Jeugd- en opvoedhulpaanbieders apart in te kopen. Dit in het belang van de zorgcontinuïteit.  

Eerder heeft het college ingestemd met de Open House procedure, zodat de JOH aanbieders op een 

zo kort mogelijke termijn passende  tarieven voor de geboden hulp ontvangen. De lijn van het nog 

vast te stellen Toelatingsdocument is zoveel mogelijk gelijk aan de uitgangspunten uit de eerdere 

aanbesteding. Afwijkend met name is dat nu voor de producten ambulante jeugd en opvoedhulp 

zowel de direct als indirect cliëntgebonden tijd gefactureerd mag worden.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 
1. Via open house hebben ook andere aanbieders de mogelijkheid om in te schrijven 

Niet uitgesloten kan worden, dat ook andere huidige aanbieders gaan inschrijven, omdat ze dan 

zowel de directe als indirecte cliëntgebonden tijd mogen factureren. Dit brengt een financieel risico 

met zich mee, omdat alle aanbieders die een overeenkomst aangaan via een Open House onder de 

nieuwe tarieven kunnen factureren. De producten zijn gericht op specifieke Jeugd en 

Opvoedondersteuning voor een beperkt aantal producten. Hier zal op getoetst worden middels de 

gestelde eisen en referenties. Het financiële risico wordt verkleind door de looptijd van de aparte 

contracten zo kort mogelijk te houden en gelijktijdig te starten met een nieuwe inkoop waarbij de 

overeenkomsten ingaan per 1 januari 2022. 

 

2. Stijging uitgaven 

Deze openhouse kan een stijging betekenen van het aantal gefactureerde uren en daarmee van de 

uitgaven. In de huidige contracten is rekening gehouden met een bepaalde productiviteit en direct 

cliëntgebonden tijd. Aanbieders die dicht bij deze norm zitten zullen geen stijging of een minimale 

stijging in gefactureerde uren kennen. Onderzoek heeft aangetoond dat een enkele aanbieder fors 

onder de door ons gestelde norm zit en een hoger aantal indirecte uren kent. Door ook de indirecte 

uren te mogen factureren zal vooral bij deze aanbieders de kosten stijgen.  

 

6. Uitvoering 
Na vaststelling van het Toelatingsdocument inzake de ambulante producten, kan gestart worden met 

de procedure. 

7. Bijlagen 
1. Toelatingsdocument 

2. Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Rijk 

3. Excel bestand 
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