Motie “Op weg naar een goed en houdbaar stelsel van Jeugdzorg”

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 maart 2021
Constaterende dat
• Het College van B&W voorstellen heeft gedaan om te komen tot een
nieuwe aanbesteding van de Jeugdzorg per 1 januari 2022;
• Er in de vergadering van de Commissie Samenleving van 4 maart 2021 gebleken is dat
er over die voorstellen nog zodanige vraagpunten bestaan dat er voorshands geen
groen licht gegeven kan worden op de voorgestelde voortgang van deaanbesteding;
• Het juridisch mogelijk is om de lopende contractperiode met nog één jaar te verlengen
waardoor nieuwe contracten uiterlijk per 1 januari 2023 dienen in te gaan;
• Het College van B&W inmiddels besloten heeft van de mogelijkheid van uitstel
gebruik te maken;
Overwegende dat
• Er ten behoeve van de Haarlemse jongeren die dat nodig hebben een adequaat en goed
toegankelijk systeem van Jeugdzorg dient te zijn;
• Het van groot belang is om in het licht van de voorgestelde contractperiode (negen
jaar) te komen tot een effectief, duurzaam en financieel houdbaar systeem;
• Het nieuwe systeem in brede zin gedragen dient te worden door het “veld”;
• Het wenselijk is dat ook de betrokken gemeenteraden (zeven) in de diverse fasen van
het proces betrokken zijn en mede kunnen beslissen;
• Het uitermate nuttig is dat bij het ontwerp van het nieuwe systeem zowel door College
als de betrokken gemeenteraden een beroep gedaan wordt op externe deskundigen
(wetenschappers, Jeugdautoriteit, andere gemeenten);
Roept het College op
• Een gedegen analyse van de problematiek van de doelgroep (inclusief een cijfermatige
onderbouwing) te maken en aan de gemeenteraad te overleggen aangevuld met het
daarop te baseren beleid, waarin ook expliciete aandacht gegeven wordt aan de manier
waarop curatieve zorg vervangen zou kunnen worden doorpreventie, aan rolverdeling,
aan samenwerking en aan bekostiging;
• Een goed voorbereide werkconferentie te organiseren voor leden van de betrokken
Colleges van B&W, de betrokken ambtenaren en de gemeenteraden van de zeven
betrokken gemeenten waarin één of meer onafhankelijke wetenschappers, de
Jeugdautoriteit en andere gemeenten (bijvoorbeeld via de VNG) informatie
verschaffen en reflecteren op de diverse mogelijke aanpakken (inclusief de door het
College van B&W voorgestelde);
• Het proces zodanig in te richten dat de betrokken gemeenteraden in iedergeval
beslissingsbevoegdheid hebben ten aanzien van:

-

het programma van eisen waarmee de thans voorziene eerste fase van de
dialooggerichte aanbesteding ingegaan wordt;
- het document waarmee de fase van de formele aanbesteding wordt ingegaan;
- de uiteindelijke aanbesteding;
• Een overlegstructuur met de zeven betrokken gemeenteraden in te richten waarmee de
betrokken wethouder(s) regelmatig (informeel) kunnen sparren over de voortgang van
het proces;
En gaat over tot de orde van de dag
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