
        

 

 
 

 

MOTIE: BETER TEN HALVE GEKEERD….. 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 27 mei 2021 

 

CONSTATERENDE DAT: 

• De verwervingsstrategie jeugd voor de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond met het 

publiceren van het pre-selectiedocument een volgende fase ingaat die moeilijk omkeerbaar 

is 

• Er in de commissie samenleving nog veel vragen zijn omtrent het proces en de werkbaarheid 

van de huidige verwervingsstrategie 

• Er ook bij een aantal instellingen en veel vrijgevestigden vragen zijn over het ingezette 

proces en hun positie in de komende contractperiode 

• De antwoorden op deze vragen niet afdoende zijn gebleken om de bestaande twijfel weg te 

nemen 

• Deze verwervingsstrategie leidt tot een stelselwijziging voor de komende 9 jaar  

• Met deze 9 jaar een bedrag is gemoeid van rond de half miljard euro 

• Het verzenden van het Pre-selectie document is uitgesteld met een periode van 3 maanden 

 

OVERWEGENDE DAT: 

• Er nog geen duidelijk beeld is van de effecten van het ingezette proces voor de diverse 

partijen 

• De contracten met een jaar verlengd zijn en er derhalve pas in 2023 de nieuwe 

contractperiode ingaat 

• Er in meerdere gemeente gewerkt wordt aan een aanbesteding die recht doet aan zowel de 

kwaliteit van de jeugdhulp als de beheersbaarheid van de kosten 

• Er derhalve alternatieve ideeën ontstaan die nog niet zijn meegenomen in het Haarlemse 

model 

• Ook in de regio zorgen zijn geuit over de huidige verwervingsstrategie 

• Uitstel van het versturen van het pre-selectiedocument betekent dat er tijd is om in een pre-

dialoogfase de knelpunten op te lossen en mogelijke alternatieven te wegen en eventueel 

mee te nemen 

 

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  

• Vóór 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 één of meerdere pilot projecten van het Rijk waardoor expertise 

toegevoegd kan worden aan de afdeling en het proces.  

 

En gaat over op de orde van de dag 
 

 

Ziggy Klazes, GLH,  Frans Smit, OPH,  Gert-Jan Hulster AP, Sibel Ozegul SP 

 


