
  

 
 
 
MOTIE : VERWERVINGSSTRATEGIE JEUGDHULP-HAARLEMSE AANDACHTSPUNTEN 
 
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 14 oktober 2021,  
 
Constaterende dat: 

• De regiogemeenten van IJmond en Zuid-Kennemerland op 15 oktober de 
volgende fase in de aanbesteding Jeugdhulp  ingaan met het versturen van het 
selectiedocument; 

• De regionale verwervingsstrategie zich niet leent voor lokale aanpassingen in het 
huidige stadium daar deze door de meeste raden al is vastgesteld; 

• Een lokaal addendum de mogelijkheid beidt voor lokale raden om 
aandachtspunten mee te geven voor de dialoogfase; 

 
Overwegende dat: 

• Er zaken zijn aangaande de verwervingsstrategie die zijn benoemd in de 
commissie samenleving van Haarlem die niet of niet voldoende zijn uitgewerkt; 
 

Verzoekt het college: 
De volgende punten als addendum bij de regionale verwervingsstrategie jeugd mee te 
nemen in de dialoogfase; 
 
Ten aanzien van perceel 1 ( complexe jeugdhulp) 

• In gesprek te gaan over de mogelijkheid van populatiebekostiging met als doel de 
samenwerking tussen de partners te versterken en de prikkel voor concurrentie 
weg te nemen  

 
Ten aanzien van verwerving van perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp):  

• In gesprek te gaan met de aanbieders in perceel 1 over de mogelijkheid om te 
komen tot samenwerking in consortia; 

• In gesprek te gaan met de aanbieders in perceel 1 over de mogelijkheid om te 
komen tot gezamenlijke (gebundelde) facturering per consortium om te komen 
tot een vermindering van de administratieve lastendruk 
 

Ten aanzien van verwerving algemeen: 
• Aandacht voor de hoge mate van uitval van zorgpersoneel en (toekomstige) 

personeelstekorten in de jeugdhulp en dit in de dialoogfase mee te nemen als 
aandachtspunt en dit bijvoorbeeld te koppelen aan het thema administratieve 
lastendruk. Een regionale wervingscampagne gezamenlijk met aanbieders als 
mogelijkheid te overwegen; 



• De prikkels voor niet op-, en afschalen en door- en uitstroom van jeugdigen in 
overleg met de aanbieders in beide percelen weg te nemen en deze punten 
komende jaren inzichtelijk te maken, ook voor de raad; 

• In aanloop tot de uiteindelijke contractering de jeugdigen en hun ouders zoveel 
mogelijk te blijven betrekken met het oog op tot de kwaliteit van de geboden hulp 
en hierin ook de toegang te betrekken. 

• De raden in de regio jaarlijks te informeren over de uitvoeringsresultaten van de 
aanbieders; 

• Het regionaal contractmanagement dusdanig te versterken dat de raden tijdig 

geïnformeerd kunnen worden over oplopende wachttijden 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Ziggy Klazes, Groen Links   
 


