
        
 
Amendement: Tegenspraak in de verwerving Jeugdhulp 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,  

Gelezen Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond, 

Constaterende, dat  

• De regio Zuid-Kennemerland en IJmond (regiogemeenten) voor de opgave staan om te 
zorgen voor goede, betaalbare jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden 
van jeugdigen.  

• De regiogemeenten de afgelopen periode geconfronteerd zijn met meerdere 
jeugdhulpinstellingen (Levvel5, Parlan, Kenter) met problemen, waarbij een beroep gedaan 
werd op publieke middelen om de continuïteit van de jeugdzorg te borgen.  

• Dit vragen oproept over het functioneren van het toezicht op deze instellingen, de geleverde 
diensten, de samenwerking tussen de diverse toezichthouders en de rol die de 
regiogemeenten hierbij hebben of dienen te vervullen;  

• De regiogemeenten gestart zijn met een zeer complex proces voor de verwerving van de 
jeugdhulp met grote financiële omvang;   

Overwegende, dat 

• De regiogemeenten er alles aan gelegen is om het voornoemde probleem bij 
jeugdinstellingen te voorkomen. 

• Goede samenwerking tussen de diverse toezichthouders op de jeugdzorg en vroegtijdig 
signaleren van (bedrijfsmatige) continuïteitsproblemen van belang is voor het borgen van de 
continuïteit van de zorg en het voorkomen van plotselinge financiële tegenvallers bij de 
gemeenten.  

• Het verwervingsproces het aangelegen moment is om afspraken te maken over de wijze 
waarop de gemeenten zich verhouden tot het toezicht op de jeugdzorginstellingen, de zorg 
die zij leveren en de financiering die zij via de gemeenten ontvangen.   

• Het verstandig is om tijdens complexe verwervingsprocessen onafhankelijke tegenspraak te 
organiseren. 

Stelt voor de volgende tekst aan de toekomstvisie toe te voegen (op pagina 29):  

8.3 Tegenspraak 

De regiogemeenten organiseren gedurende het verwervingsproces en ruim voor de contractuele 
afronding daarvan een dwarskijksessie met onafhankelijke experts op het gebied van verwerving 
van jeugdzorg en toezicht op jeugdzorg (een critical review team). Deze dwarskijkers worden 
gevraagd om een advies ten aanzien van het lopende verwervingsproces, aandachtspunten voor de 
contractuele afronding daarvan en over de inrichting van het toezicht en de governance gedurende 
de looptijd van de contactuele afspraken.  

En gaat over tot de orde van de dag, 

VVD, ChristenUnie, Trots, OPH, Actiepartij 


