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Onderwerp: Stand van zaken verwervingsproces Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Geachte leden van de commissie Samenleving,

Graag breng ik u op de hoogte van stand van zaken met betrekking tot de verwerving van het 
onderdeel Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Op maandag 3 september sloot de inschrijftermijn en is gebleken dat de drie huidig gecontracteerde 
Gecertifieerde Instellingen (hierna: Gl'en) niet hebben ingeschreven.

In de bijlage treft u de brief aan die ik naar mijn collega wethouders in de vier regio's heb gestuurd 
als reactie op deze ontwikkeling. Op korte termijn wordt er bestuurlijk overleg gevoerd om samen 

met de Gl'en tot een oplossing te komen.

In de commissie Samenleving van aanstaande donderdag 6 september ben ik beschikbaar om een 

nadere toelichting te geven.

Het college zal u verder informeren over de voortgang in dit proces.

Met vriendelijke groet.

Jur Botter, 
Wethouder ,/

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
'..Cas adres’.
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Onderwerp: Inkoopproces GI's

Geachte collega's Jeugdhulp,

De afgelopen maanden is er ambtelijk en in regionaal verband hard gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de verwerving van het onderdeel Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Er is een veel 
omvattend convenant gesloten en de colleges uit de betrokken regio's hebben de gezamenlijke 
verwervingsstrategie voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld. In een aantal colleges 
is afhankelijk van de gebruikelijke interne besluitvormingsroutes het Toelatingsdocument met de 
voorwaarden en inkoopeisen vastgesteld. Dit gebeurde allemaal rondom de installatie van nieuwe 
colleges en dus ook wethouders Jeugd. Hierdoor hebben wij als bestuurders weinig mogelijkheden 
gehad om met elkaar van gedachten te wisselen over pro's en contra's van de aanpak en de 
inhoudelijke afwegingen en betrokkenheid van de partners bij dit proces. Hierdoor sprongen wij 
feitelijk allemaal op een rijdende trein.

Inmiddels is gebleken dat drie huidig gecontracteerde GI's niet hebben ingeschreven. Dit hebben zij 
donderdag 30 augustus jl. in de namiddag per brief al laten weten en na opening van de kluis 
vandaag is dit definitief bevestigd.

Het gesprek dat maandag 27 augustus jl. door de projectgroep is gevoerd met 2 GI's, die eerder per 
brief knelpunten hebben aangegeven, heeft de twijfels over eventuele inschrijving bij hen nog niet in 
voldoende mate kunnen wegnemen. Hierdoor komt op korte termijn de zorgcontinuïteit niet in 
gevaar, immers de instellingen zijn ook onder de oude contracten gehouden aan het leveren van 
zorg. Ook voor nieuwe cliënten zijn er mogelijkheden om inzet van zorg te financieren. Echter, de 
ontstane situatie is natuurlijk heel vervelend. Zowel voor de onderlinge verhoudingen van alle 
betrokkenen, als qua beeldvorming naar gemeenteraden en misschien zelfs burgers. Dit was ook een 
van de redenen dat ik afgelopen woensdag ben benaderd door de heer Jan Menting, regisseur 
zorglandschap jeugdhulp in opdracht van VWS/VNG. Hij was benaderd door een van de aanbieders 
die ook bij hem had laten weten dat zij niet zouden inschrijven. Hij drong er bij mij op aan om de 
termijn van indiening van biedingen te verlengen met minimaal 14 dagen om vervolgens die tijd te
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gebruiken om te bezien of wij er uit zouden kunnen komen. Volgens dhr. Menting bestaan er zeker 
mogelijkheden om er binnen de (financiële) kaders uit te komen. Hij gaf aan eventueel als mediator 
te willen optreden. Ook gaf hij aan dat de bestuurders van de betrokken instellingen behoefte 
hadden aan bestuurlijk overleg van de kant van de gemeenten. Het vasthouden aan de deadline zou 
de boel naar zijn zeggen nodeloos onder druk zetten. Tot dat moment leek het te gaan om 2 
aanbieders.

Ambtelijk (regionaal) is er op dat moment (woensdag) niet voor gekozen om tot uitstel over te gaan 
en vast te houden aan de indiening op maandag 3 september. Men was nog niet zo ver om het uit te 
stellen en er was geen meerderheid in de regio die tot uitstel wilde overgaan. Donderdag kreeg ik 
aan het einde van de dag het signaal dat er inmiddels 3 aanbieders waren die niet zouden 
inschrijven. Aan het eind van die dag heb ik gevraagd om alles in hét werk te stellen om alsnog tot 
uitstel met 14 dagen akkoord te gaan. In mijn optiek zou dit een goed signaal kunnen afgeven naar 
de gecertificeerde instellingen.

De projectgroep heeft middels een conference call overlegd naar aanleiding van de brieven op 
donderdag 16.30 uur en opnieuw was de meerderheid voor het continueren van de inschrijftermijn. 
Dit voorstel is donderdag eind van de middag gecommuniceerd, waarvan de onderbouwing vrijdag 
volgde. Vrijdag aan het einde van de middag kreeg ik dit advies te horen. Vanmorgen hebben we er 
uitgebreid over gesproken in mijn staf. Naar aanleiding van dit gesprek ben ik tot de conclusie 
gekomen dat de bovenregionale samenwerking van groot belang is, dat was vanaf de start van dit 
inkoopproces de intentie en het is dan ook mijn intentie om hier met elkaar tot een goed einde te 
komen. Daarin vallen met name twee zaken op. Er is geen bestuurlijke structuur om elkaar te 
spreken over dit soort urgente zaken, daardoor ligt er in mijn ogen een te grote verantwoordelijkheid 
bij de ambtelijke projectgroep. Daarnaast, aangezien het geen daadwerkelijke aanbesteding betreft, 
kunnen dankzij de gekozen open house de gecertificeerde instellingen op elk moment alsnog 
inschrijven. Het is voor mij heel teleurstellend dat we niet de tijd hebben gehad eventueel uitstel met 
elkaar te bespreken en af te wegen, waardoor er onvoldoende tijd was om het advies van de heer 
Menting tot uitvoer te brengen.

Een complicerende factor in dit proces is het recente kostprijsonderzoek dat in opdracht van de VNG 
en Jeugdzorg Nederland is gemaakt. In dit rapport brengt Berenschot de feitelijke kostprijzen in 
beeld voor wettelijke maatregelen (basisjaar 2016) op basis van de (destijds) huidige wijze van 
taakuitoefening. Ook de reële kostprijs komt in beeld, die is bepaald op basis van de kosten die GI's 
hadden moeten / willen maken om aan alle interne en externe kwaliteitseisen en normen te 
voldoen. Het rapport geeft aan dat er ruimte is voor discussie en dat gemeenten en GI's samen het 
gesprek moeten voeren. Voor de gezamenlijke regio's is van belang dat de uitvoering van de Gl past 
in de keten en de transformatie in het jeugdhulpstelsel. Hierover zou ik graag met de aanbieders en 
eventueel VNG/VWS in gesprek gaan.

We hebben onvoldoende concrete afspraken gemaakt tijdens het laatste bestuurlijk overleg Noord- 
Holland over mijn rol als voorzitter in dit soort situaties, en de rol van andere bestuurlijke
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vertegenwoordiging en hun achterwacht vanuit de regio's. Daarom wil ik graag met jullie afspraken 
maken voor de bestuurlijke structuur.

Mijn voorstel is dat er op korte termijn een stuurgroep wordt geformeerd, ondersteund door de 
projectgroep, en dat het mandaat van deze stuurgroep wordt besproken. Vanuit de nieuwe 
bestuurlijke structuur kan het gesprek met de aanbieders worden aangegaan. Omdat dit op korte 
termijn moet plaatsvinden verzoek ik hierbij om de namen van de bestuurders die willen deelnemen 
aan de stuurgroep. Zoals is besproken in Hoorn ontvang ik graag 2 namen, een vertegenwoordiger 
namens de regio en zijn/haar achterwacht. U kunt deze namen aan mij doorgeven of aan mijn 
beleidsadviseur Gl mw. M. Schraven mschraven(a)haarlem.nl.

Op 17 september stond er een optie tussen 15.00 - 17.00 uur ingepland voor een bestuurlijk overleg 
Noord-Holland. Ik zou willen voorstellen die gelegenheid te benutten om bijeen te komen om 
bovenstaande te bespreken.

Ter afsluiting wil ik graag het vertrouwen uitspreken in de bovenregionale samenwerking om hier 
met elkaar tot een oplossing te komen die recht doet aan het belang van en onze 
verantwoordelijkheid voor goede uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor onze 
burgers.
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