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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 17.01 Beter ten halve gekeerd...... 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2021/299034  

Programmanummer 

2.2 Voorzieningen Jeugd 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 27-5-2021 

Indiener/Fractie 

Actiepartij, PvdA Haarlem, SP 

Haarlem, Groen Links Haarlem, 

OPHaarlem,  

Omschrijving 

 
VERZOEKT HET COLLEGE : 
De tijd die is gewonnen met het aanhouden van het pre-
selectiedocument te gebruiken om gesprekken te voeren met o.a. 
de aanbieders, andere gemeenten, ervaringsdeskundigen uit de 
jeugdhulp en experts op het gebied van inkoop.  
Na het zomerreces te komen met een verwervingsstrategie die duidelijkheid 
biedt aan de raad en de betrokken partijen omtrent de manier van 
aanbesteden en de verwachte consequenties. 
In deze nieuwe verwervingsstrategie een duidelijke en waar mogelijk onafhankelijke  

positie te waarborgen voor de vrijgevestigden  
Vóóóór het versturen van het uiteindelijke pre-selectie document aan de 
aanbieders een raadsmarkt te organiseren waarin de raad tijdig 
wordt meegenomen in de vormgeving van de inhoud en het 
verdere proces van aanbesteding en waarbij duidelijk de 
wijzigingen ten opzichte van de huidige strategie worden 
toegelicht. 
De raad bij deze raadsmarkt of daarvoor, inzicht te geven in de volumes van de 
verschillende soorten benodigde jeugdhulp  
Te onderzoeken of Haarlem, in aanloop tot de nieuwe wetgeving, in aanmerking 
komt tot het uitvoeren van éééén of meerdere pilot projecten van het Rijk waardoor 
expertise toegevoegd kan worden aan de afdeling en het proces.  
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Stand van Zaken/afdoening 

In de maanden mei tot en met september 2021 is een groot aantal bestuurlijke en ambtelijke 
bijeenkomsten georganiseerd om aanbieders en stakeholders te betrekken en te informeren over 
de verwervingsstrategie. De bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten met jeugdhulpaanbieders 
en stakeholders hebben geleid tot meer inzicht in de gezamenlijke opgave waar alle betrokkenen 
voor staan en het verwervingsproces en hebben geleid tot aanpassingen in de 
verwervingsstrategie die voorafgaand aan het zomerreces in de commissie zijn besproken. De 
samenwerkende gemeenten hebben geluisterd naar de signalen van aanbieders en 
gemeenteraden. Om die reden formuleren de gemeenten de opdracht in twee percelen: een 
perceel voor complexe jeugdhulp en een perceel voor enkelvoudige jeugdhulp. Hiermee wijzigt 
ook de positie van vrijgevestigden: zij kunnen inschrijven op het perceel enkelvoudige jeugdhulp 
zonder zich te hoeven aansluiten bij een samenwerkingsverband als onderaannemer. 
 
In de regionale raadsmarkt in januari 2021 en later in commissies van gemeenteraden, is de 
concept verwervingsstrategie aangeboden om input op te halen. De gemeenteraden hebben 
hierna met de regionale raadsmarkt van 29 juni - naast een cijfermatige analyse en een toelichting 
op inkoopmodellen - kunnen delen in ervaringen en opvattingen van drie aanbieders. Tijdens de 
regionale radenbijeenkomst op 8 september hebben de gezamenlijke gemeenten Zuid 
Kennemerland en IJmond het concept regionale verwervingsstrategie gepresenteerd. Daarnaast 
zijn in verschillende gemeenten - waaronder Haarlem - verschillende technische sessies 
georganiseerd. 
 
Tot slot blijft Haarlem, in aanloop tot nieuwe wetgeving met betrekking tot de (organisatie van) 
jeugdhulp, de mogelijkheden volgen om in aanmerking te kunnen komen tot het uitvoeren van 
pilot projecten van het Rijk. 
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Schneider, A.M. 

Portefeuillehouder   Botter, J. 

 

 


