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In de laatste commissievergadering van 4 oktober jl. heb ik mondeling het proces van de  

bovenregionale inkoop van de jeugdbescherming en jeugdreclassering toegelicht en hoe het vervolg 

eruit ziet. In deze brief geef ik u de laatste informatie. 

 

Gesprekken met Gecertificeerde Instellingen 

Op 5 oktober hebben de vertegenwoordigende bestuurders van de vier jeugdhulpregio’s gesprekken 

gevoerd met de bestuurders van de drie Gecertificeerde Instellingen. In de gesprekken is ingegaan op 

de knelpunten van de GI ‘en, en is met elkaar de ruimte verkend om tot overeenkomst te komen. 

Deze gesprekken verliepen in een goede sfeer en alle partijen spraken het vertrouwen uit om er 

samen uit te komen. Aan het eind van die dag is hierover een kort bericht gepubliceerd.    

 

Vervolgens zijn op 11 oktober op ambtelijk niveau de knelpunten met de GI ‘en doorgesproken.  

De projectgroep heeft daarna nieuwe uitgangspunten op de knelpunten geformuleerd, waarbij de 

maximale ruimte vanuit de Verwervingsstrategie is benut. De uitgangspunten zijn voorgelegd aan de  

bestuurders in het Bestuurlijk Overleg (15 oktober). Zij stemden hiermee in. 

 

Ik heb daarna telefonisch contact gezocht met de GI’ en om hen actief te informeren over het nieuwe 

bod dat de vier regio’s gaan publiceren. Het nieuwe bod met de uitgangspunten is per mail 

bevestigd.      

 

Publicatie nieuw Toelatingsdocument     

De projectgroep heeft het Toelatingsdocument en alle bijlagen aangepast en deze zijn op woensdag 

24 oktober gepubliceerd op Tenderned. Door de open house systematiek geldt niet een specifieke 

Raadsinformatiebrief 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/24-juli/10:00/Toelatingsdocument-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-2019-2021-2023-2025/2018281376-1-Collegebesluit-VaststellenToelatingsdocument-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering.pdf
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eind inschrijvingsdatum, maar aangegeven is dat de eerste termijn ligt op 15 november. Dan weten 

we ook of de GI ' en zich hebben ingeschreven. Indien dit de situatie is kunnen voor 1 januari 2019 

nieuwe overeenkomsten worden aangegaan.   

 

Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpregio’s Noord-Holland 

In het Bestuurlijk Overleg van 15 oktober is tevens gesproken over de rol van de stuurgroep met 

betrekking tot de inkoop van de vier regio’s en met betrekking tot de bovenregionale samenwerking 

van de zes regio’s. Er is afgesproken om zowel bestuurlijk als ambtelijk bovenregionaal af te 

stemmen en samen te werken. Hierdoor zijn we beter in staat de gewenste verandering ook samen 

met de GI-en in te zetten. Deze samenwerking zorgt, waar mogelijk, voor het beperken van de 

administratieve lasten voor de organisatie.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris,   de burgemeester, 
 

 


