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Geachte leden van de raad,

Op 17 februari 2021 is de concept verwervingsstrategie jeugdhulp besproken in de commissie 
samenleving en op 11 maart is deze door u vastgesteld. Uw input hebben wij meegenomen in de 
definitieve verwervingsstrategie. Op 11 mei 2021 heeft het college u geïnformeerd over hoe uw input 
is verwerkt. Op 28 september 2021 heeft het college de verwervingsstrategie jeugdhulp IJmond en 
Zuid-Kennemerland vastgesteld. Middels deze collegebrief zenden wij u deze ter informatie toe. 
Tevens informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het aan u voorgelegde 
concept.

Wijzingen in de verwervingsstrategie
Op basis van input van aanbieders en commissies/gemeenteraden is besloten om de opdracht te 
formuleren in twee percelen: een perceel voor complexe jeugdhulp en een perceel voor enkelvoudige 
jeugdhulp. Hiermee wijzigt de positie van vrijgevestigden: zij kunnen inschrijven op het perceel 
enkelvoudige jeugdhulp zonder zich te hoeven aansluiten bij een samenwerkingsverband als 
onderaannemer.

Met deze aanpassing in de verwervingsstrategie kan nog steeds een goede inhoudelijke 
dialooggerichte aanbesteding worden uitgevoerd waarbij partijen - ongeacht op welk perceel ze 
intekenen - met elkaar moeten samenwerken en waarbij in dialoog de inhoudelijke ambities nader 
worden uitgewerkt. Ook met twee percelen moeten partijen zich committeren aan de inhoudelijke en 
financiële opgave. De transformatiedoelen blijven een belangrijk uitgangspunt.

Deze aanpassing betekent ook dat gemeenten in het perceel enkelvoudige jeugdhulp alsnog met 
relatief veel aanbieders een overeenkomst aangaan. Er zullen striktere afspraken vastgelegd worden 
over onderling doorverwijzen, het écht beperken van intakes en indicaties en het sturen op 
kostenbeheersing. Afspraken die gemaakt worden in de dialoogfase.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG



-2-

1. Perceel complexe jeugd hulp
Dit perceel omvat alle vormen van jeugdhulp. Dit perceel willen de gemeenten gunnen aan één of 
meerdere (samenwerkingsverbanden van) jeugdhulpaanbieders die in staat zijn alle jeugdhulpvormen 
binnen dit perceel voor alle doelgroepen te organiseren. Hier is de inhoudelijke transformatieopgave 
groter dan in het perceel enkelvoudige jeugdhulp. Deze strategisch partners dragen bij en geven 
concreet invulling aan de lange termijn doelstelling en ambitie van deze verwerving, zoals beschreven 
in de regiovisie. Ook nemen zij mede-verantwoordelijkheid voor de financiële opgave in de jeugdhulp. 
De beoogde contractperiode is 3 jaar met tweemaal de optie om deze met 3 jaar te verlengen (totaal 
9 jaar). Het besluit om gebruik te maken van de optie tot verlenging vindt uitsluitend plaats op basis 
van evaluatie van de prestaties van de gecontracteerde strategisch partners.

2. Perceel enkelvoudige jeugdhulp
Dit perceel omvat ambulante begeleiding, Jeugd GGZ (diagnostiek, basis en specialistische GGZO en 
dyslexiezorg). Potentiële aanbieders in dit perceel kunnen zich aan de hand van een beperkt aantal 
selectiecriteria aanmelden voor een beperkte dialoogfase. Naast de inhoudelijke 
transformatieopgaven ligt in dit perceel ook een nadrukkelijke opdracht om te komen tot 
volumebeheersing in de groei van enkelvoudige jeugdhulp. De beoogde contractperiode is 3 jaar met 
tweemaal de optie om deze met 1 jaar te verlengen (totaal 5 jaar).

Onderstaande tabel vat kort samen wat de verschillen zijn ten opzichte van de huidige situatie.

Was Wordt
Inhoudelijk

Jeugdhulp en lokale sociale basis zijn nog te veel 
gescheiden werelden

Versterking verbinding gericht op:
» Normaliseren;
« Vindplaatsen versterken
* Vroegsignalering
* Jeugdhulp in de leefwereld van de jeugdig;
» Veiligheid voorop
* Verbinding informele en formele zorg 
» Integraal samenwerken

Onderling verwijzen voor deelproblemen, meerdere 
intakes, zoeken naar een plek

Twee percelen, verantwoording nemen voor passend 
hulp, acceptatieplicht

Verwervingsstrategie
Zes percelen onderverdeeld in een hoeveelheid 
gespecificeerde producten en doelgroepen

Twee percelen met ieder een opdracht

Gemeenten bepalen ‘wat’ en ‘hoe’ Gemeenten bepalen ‘wat’, in dialoogfase gezamenlijk 
het ‘hoe’

Bekostigingsmodel p x q Bekostigingsmodel passend bij de opdracht en het 
budgettair kader zoals door de raad is vastgesteld in 
de programmabegroting

Sturing
Sturing op cliëntvolumes Sturing op budget
Kostenbeheersing is verantwoordelijkheid van 
gemeenten

Kostenbeheersing is gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders

Sturing op kwaliteit Sturing op kwaliteit en effectiviteit
Commitment op transformatiedoelen Sturing op transformatiedoelen doordat 

jeugdhulpaanbieders deze voorafgaand aan 
contractering concretiseren en vertalen naar te 
realiseren doelen en mijlpalen
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Vervolg inkoop jeugdhulp 2022
De Regiovisie jeugdhulp is nog niet in alle gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland 
vastgesteld. Het is mogelijk dat de behandeling van de regiovisie leidt tot moties die oproepen tot het 
op onderdelen aanpassen van de regiovisie. Omdat de regiovisie het kader vormt voor de 
verwervingsstrategie kan dit ook consequenties hebben voor dit document. Gelet hierop heeft het 
college de portefeuillehouder gemandateerd om marginale wijzigingen voorkomend uit de 
raadsbesluitvorming door te voeren, zodat de verwervingsstrategie niet opnieuw aan het college 
hoeft te worden voorgelegd. Dit gelet op de beoogde startdatum van de aanbestedingsprocedure (15 
oktober 2021). Als de wijzigingen principieel zijn, zal besluitvorming door het college plaatsvinden.

Voor zover eventuele moties leiden tot wijziging van de Regiovisie zullen deze, na regionale 
ambtelijke en bestuurlijke afstemming, via een addendum worden voorgelegd aan de colleges en de 
raden (ter vaststelling).

Op basis van het gestelde in de verwervingsstrategie wordt het pre-selectiedocument opgesteld. 
Conform regionale planning is publicatie van het preselectiedocument voorzien op 15 oktober 2021, 
waarmee het feítelijke verwervingsproces formeel start.

Dialoogfase
Nadat de preselectie is afgerond, start de dialoogfase. Deze fase resulteert in een set aan afspraken 
die de basis vormen waarop de (strategische) partners de transformatie kunnen realiseren. De 
afspraken worden in de overeenkomsten verwerkt én worden - voorafgaand aan het sluiten van de 
overeenkomsten - voor besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de regiogemeenten. Dit traject 
loopt tot medio 2022.

(Voorlopige) gunning
De (voorlopige) gunning zal vervolgens in september 2022 plaatsvinden, waarna per 1 oktober 2022 
kan worden overgegaan tot het sluiten van de betreffende overeenkomsten. Hierna is sprake van een 
implementatiefase (voor aanbieders en de gemeentelijke organisaties) van minimaal 3 maanden.

De gedetailleerdere planning is opgenomen in de verwervingsstrategie

Met vriendelijke groet,

iloemendaalburgemeester en wethouder!
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