
 
 

 

 
 

 

Motie “De Raad beslist mee” 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 ter bespreking van 

de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 

 
 

Constaterende 

• Dat de Raad met de vaststelling van de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en 

IJmond groen licht geeft om van start te gaan met het aanbestedingsproces; 

• Dat er in het door het College van B&W gekozen proces van een dialooggerichte 

aanbesteding werkende weg nog veel cruciale zaken uitgewerkt en verduidelijkt 

moeten worden in samenspraak met de aanbiedende partijen; 

• Dat het beoogde verwervingsproces drie belangrijke beslismomenten bevat, te weten: 

- De vaststelling van het zogeheten preselectie-document; 

- Het besluit met welke partijen na afronding van de preselectie-fase verder gegaan 

wordt; 
- Het besluit over het resultaat van de uiteindelijke aanbesteding; 

• Dat het het voornemen van het College van B&W is om contracten aan te gaan voor 

een langere periode met tussentijdse evaluatie- en beslismomenten; 

 
 

Overwegende 

• Dat het van groot belang is voor zowel de cliënten van de jeugdhulp als voor de 

aanbieders en de gemeente dat het te creëren systeem optimale kwaliteit levert tegen 

aanvaardbare kosten; 

• Dat het alleen al voor de gemeente Haarlem over een periode van negen jaar gaat om 

een bedrag van circa 350 miljoen euro; 

• Dat het van groot belang is dat de Raad van de gemeente Haarlem daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid kan nemen voor het nieuwe stelsel van Jeugdzorg; 

• Dat het derhalve van groot belang is dat de Raad op de essentiële momenten de 

eindbeslissing zal hebben; 

• Dat dat bij de vaststelling van het preselectie-document helaas niet meer mogelijk is 

gebleken waardoor we onze toevlucht hebben moeten nemen tot het via een motie 

inbrengen van een addendum met wat de Raad betreft aanvullende aandachtspunten; 

• Dat het goed mogelijk is voor de rest van het traject een aantal momenten te bepalen 

waarop de Raad aan zet is; 

• Dat één en ander onverlet laat de actieve informatieplicht van het College om de Raad 

op alle andere relevante momenten te informeren; 



Roept het College van B&W op 

• Om de Raad van te voren op de hoogte te stellen van de voorgenomen beslissing van 

het College van B&W over de vraag welke partijen worden toegelaten tot het verdere 

proces na afronding van de preselectie-fase; 

• Om de Raad van te voren op de hoogte te stellen van de voorgenomen definitieve 

beslissing van het College van B&W over de vorm en inhoud van de uiteindelijke 

aanbesteding; 

• Om de Raad uitdrukkelijk te betrekken bij de tussentijdse evaluaties inclusief de 

eventuele daarbij door het College van B&W voor te stellen aanpassingen in de 

contracten; 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 Peter van Kessel 
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