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1. Het college besluit de gunning o.g.v. de 2
e
 ronde inkoop van Zorg voor 

Jeugd vast te stellen m.b.t. de levering van diensten voor: 

a) Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdzorg Plus en Jeugdbescherming 

en Jeugdreclassering ten bedrage van € 199.000,-; 

b) Jeugd-GGZ en dyslexiezorg ten bedrage van € 19.267,-; 

c) Jeugd-AWBZ ten bedrage van € € 117.397,-. 

2. Het college besluit de kosten van deze te leveren diensten voor 

Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en Jeugd-AWBZ per 2015 te dekken uit de 

decentralisatie-uitkering Jeugd; 

3. Het college besluit de wethouder van Jeugd, Onderwijs en Sport te 

machtigen voor de ondertekening van de overeenkomsten (zie bijlagen 

3, 4 en 5) namens de gemeente;  

4. Het college besluit op grond van economische en/of financiële 

belangen van de gemeente  

en van de aanbieders bijlage 6 niet openbaar te maken en 

geheimhouding op te leggen ex artikel 55 gemeentewet omtrent het 

behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken; 

5. Het college besluit de aanbieders te informeren over de gunning;  

6. Het college besluit de namen van de aanbieders te publiceren op 

Tendemed;  

7. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

Het college is bevoegd, binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en 

budgetten, uitvoering te geven aan haar verantwoordelijkheden binnen de 

Jeugdwet. 

Het college is bevoegd te besluiten tot rechtshandelingen in de zin van 

artikel 160 onder 1 sub e van de Gemeentewet. 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

16-12-2014 
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Op 1 januari 2015 wordt de Jeugdwet van kracht. In deze wet wordt de 

gemeente verantwoordelijk voor het gehele zorgstelsel voor de jeugd. De 

Zorg voor Jeugd is in juni 2014 aanbesteed samen met de gemeenten uit de 

IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. De overeenkomsten met 

het merendeel van de aanbieders Zorg voor Jeugd in onze regio's zijn 

vervolgens in oktober getekend.  

Een aantal aanbieders heeft pas in een later stadium hun (lopend) aanbod 

bij de gemeenten kenbaar gemaakt. Daarom heeft voor dit beperkt 

(buitenregionaal) aanbod een 2
e
 ronde inkoop plaatsgevonden. Voorliggend 

collegebesluit betreft de gunning van deze 2
e
 ronde inkoop Zorg voor Jeugd 

voor jeugdzorg, jeugd-GGZ, en jeugd-AWBZ. Na vaststelling van dit 

collegebesluit kunnen de dienstverlenings- en bewerkersovereenkomsten 

worden aangegaan. 

 
Met de gunning van de 2

e
 ronde inkoop Zorg voor Jeugd voldoet de 

gemeente aan haar verantwoordelijkheid op grond van de Jeugdwet per 1 

januari 2015, om te voorzien in een kwantitatief en kwalitatief toereikend 

aanbod van: 

- Jeugdzorg (Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming 

en Jeugdreclassering); 

- Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg en Dyslexiezorg; 

- Jeugd-AWBZ (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en 

(kortdurend) verblijf).  
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