
 
 
 
Motie 
Hoe houden we de Jeugdhulp in de hand? 
 
De gemeenteraad in vergadering bijeen voor besluitvorming over de Verwervingsstrategie Jeugdhulp 
op 14 oktober 2021 
 
Constaterende dat: 
• Het College het voornemen heeft de regionale Jeugdhulp waar Haarlem in deelneemt in twee 

percelen aan te besteden, te weten enkelvoudige en complexe Jeugdhulp. 
• Het College beoogt het aantal gecontracteerde aanbieders in de Jeugdhulp sterk te reduceren, 

door de complexe Jeugdhulp uit te besteden aan één of enkele partijen die deze hulp integraal 
kunnen leveren, en partijen in de enkelvoudige Jeugdhulp zoveel mogelijk te bewegen richting 
samenwerking, vorming van consortia of fusies. 

• In de regionale app 'Hulp-in-Beeld' thans niet twee percelen, maar 93 zorgproducten worden 
aangeboden die in de regio Zuid-Kennemerland beschikbaar zijn bij 193 Zorgaanbieders. 

• Deze 193 aanbieders een jeugdhulpcapaciteit vertegenwoordigen waar thans kennelijk behoefte 
aan is. 

• De Jeugdwet en de gemeentelijke verordening Jeugdhulp (2019) beschrijven tot welke 14 typen 
jeugdhulp cliënten toegang moeten kunnen krijgen, langs welke ingangen deze toegang verleend 
kan worden, en hoe deze hulp vergoed wordt (in natura of via een pgb). 
 
 

Overwegende dat: 
• Sanering een risico betekent voor de beschikbare capaciteit, die zeker in de complexe Jeugdhulp 

nu al kritisch is; ook bedreigt sanering de vrije keuze van cliënten. 
• Er een grote kloof zit tussen de Regiovisie Jeugdhulp enerzijds en de Verwervingsstrategie 

anderzijds, omdat aan vitale processen tussen de visie op Jeugdhulp en de praktische levering 
van Jeugdhulp, zoals beschreven in de gemeentelijke verordening Jeugdhulp, geen aandacht 
wordt geschonken. 

• Dat sanering van het aantal aanbieders, hoewel van grote invloed op deze aanbieders, geen 
invloed zal hebben op het volume en de kosten van Jeugdhulp; de enige reële besparing die 
voorstelbaar is zijn de administratieve lasten van de gemeente zelf. 

• Dat het creëren van een klein aantal dominante aanbieders de regie van de gemeente op de 
Jeugdhulp eerder dreigt te verminderen dan te vergroten. 
 

 
Draagt het College op om, vóór gunning, aan de Raad concreet duidelijk te maken: 
 
a) Hoe voldoende (vrije) toegang tot kwalitatief goede Jeugdhulp gewaarborgd wordt. 
b) Hoe de afstemming tussen 'Gewoon-in-de-Wijk' en Jeugdhulp gaat verlopen (in beide richtingen). 
c) Hoe de gemeente op onafhankelijke wijze regie gaat houden over toegang, voortgang, 

doorverwijzing en beëindiging van hulptrajecten voor cliënten van Jeugdhulp? 
d) Hoe budgetcontrole in detail gaat plaatsvinden en hoe financiële risico's worden afgedekt. 
e) Hoe de kennis en regie over dit domein binnen de gemeente versterkt wordt. 
f) Hoe voorkomen wordt dat de gemeente een data- en informatieachterstand krijgt op dominante 

aanbieders die voortkomen uit het ingezette verwervingsproces. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 


