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Aangepaste planning verwerving Jeugdhulp Zuid-
Kennemerland en lJmondvanaÍ 2022

Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de commissie samenleving van 17 februarijl, en de raadsvergadering 11 maart jl. hebben wij

de concept verwervingsstrategie jeugdhulp met u besproken en gaf u ons opvattingen en

aandachtspunten mee. Uw input en die van andere raden nemen de colleges mee in het opstellen

van de definitieve verwervingsstrategie. Wij informeren u na vaststelling hoe wij uw input hebben

verwerkt.

Aangepaste planning venrerving jeugdhulp
De planning was er in eerste instantie op gericht om de verwerving voor I januari 2O22 af te kunnen

ronden. Dit was een zeer strakke planning, zoals wij ook met u bespraken tijdens de raadssessie. De

afgelopen weken ontstond er in toenemende mate zorg over de haalbaarheid van de planning . Ðeze

zorg richtte zich met name op de zorgvuldigheid van het proces en de haalbaarheid voor aanbieders

om gezamenlijk jeugdhulp aan te bieden in één perceel. Het organiseren van samenwerking om

jeugdhulp gegund te krijgen, zal voor bepaalde jeugdhulpaanbieders, zoals bijvoorbeeld de

vrijgevestigden, naar verwachting meer tijd vragen. Daarom is door het regionale

portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein besloten een planning op te stellen die alle partijen

voldoende tijd geeft het beoogde doelte kunnen bereiken: het komen tot een integraal

jeugdhulpaanbod waarmee jeugdigen passende hulp krijgen binnen het beschikbare budget.

Daarmee nemen we meer ruimte voor het zorgvuldig opstellen van het pre-selectiedocument, meer

ruimte om samenwerking te organiseren en in de dialoogfase meer tijd om tot goede onderlinge

afspraken te komen. De beoogde gunning verplaatsen wij daarom naar 1 iuli 2022.
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Huidige contracten met een jaar verlengen
Gevolg van de ruimere planning is dat gebruik wordt gemaakt van de verlengingsmogelijkheid zoals

opgenomen in de huidige overeenkomsten voor 12 maanden. Daarnaast is het streven om de
nieuwe overeenkomsten op 1 juli 2022 in te laten gaan. Daarmee is er in de periode van 1 juli 2022
tot en met 31 december 2022 sprake van dubbele overeenkomsten. Voor nieuwe cliênten worden de
per 1 juli 2022 afgesloten contracten vanaf het moment van implementatie voorliggend aan de
huidige contracten. Dit heeft als voordeel dat de vaart in het proces gehouden wordt en er een

implementatiefase is die ruimte geeft voor'een zachte landing' van de nieuwe werkwijze.

Vervolg
Met uw input, en dat van andere gemeenteraden, stellen we een definitieve veruvervingsstrategie op

en een preselectiedocument. Hierin nemen we ook een nieuwe planning op. Daarnaast bespreken
we begin april met de portefeuillehouders van Zuid-Kennemerland en lJmond de samenloop tussen
de verwerving en de regiovisie en de mogelijkheid de inhoudelijke voorbereiding voor de dialoogfase

te verbinden aan de regiovisie die ook ter besluitvorming aan de gem wordt voorgelegd
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