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Onderwerp
Het vaststellen van een addendum op de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022

besluit:

Het addendum bij de "Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond" vast te stellen.
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Voorgesteld besluit
Het addendum bij de "Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond" vast te stellen

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De behandeling van de Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond heeft plaatsgevonden in zeven 
gemeenten. Uw raad heeft de regiovisie op 16 september 2021 vastgesteld.
Het addendum bij de Regiovisie dat nu voorligt bevat de strekking van de teksten van de 
overgenomen moties tijdens de behandeling van de Regiovisie in de gemeenteraden van de regio 
IJmond en Zuid-Kennemerland. Het uitgangspunt is, omdat de Regiovisie kaders stelt aan het 
gezamenlijke inkooptraject, dat deze in de betrokken gemeenten gelijkluidend wordt vastgesteld. 
Daarom is voor het borgen van ingediende en overgenomen moties een addendum (bijlage) 
opgesteld dat aan de raden wordt voorgelegd om ten finale vast te stellen.

Beoogd effect
Het vaststellen van een eensluidende regiovisie inclusief daarop betrekking hebbende moties.

Politieke keuzeruimte
Het vaststellen van de regiovisie - en het addendum - is een bevoegdheid van de raad.

Gedachtegang

Argumenten
Het vaststellen van de Regiovisie in de diverse gemeenteraden gaf de mogelijkheid over te gaan op 
het publiceren van het voor de inkoop noodzakelijke preselectiedocument. Dit document moest 
uiterlijk 15 oktober 2021 worden gepubliceerd. Dit heeft ook plaatsgevonden.

Tijdens de behandeling van de Regiovisie in de verschillende gemeenteraden zijn er moties 
ingediend, besproken en indien mogelijk overgenomen. Deze moties dienen tot uiting te komen in 
de voor de inkoop belangrijke documenten en in het vervolgtraject, de zogenaamde dialoogfase. 
Om het proces door te kunnen laten gaan is afgesproken de Regiovisie vast te stellen in alle raden 
voor 15 oktober 2021. De verwerking en borging van moties zou daarna plaatsvinden via het 
opstellen en vaststellen van een addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en 
IJmond.

Dit addendum bij de Regiovisie is nu opgesteld en bevat de strekking van de teksten van de 
overgenomen moties tijdens de behandeling van de Regiovisie in de gemeenteraden van de regio's 
IJmond en Zuid-Kennemerland. Naast het feit dat de raden de Regiovisie Jeugdhulp hebben 
vastgesteld, hebben zij tijdens de behandeling ook aandachtspunten meegegeven. Deze 
aandachtspunten zijn ook met dit addendum geborgd. Voorstellen die betrekking hebben op 
uitvoeringsaspecten in de preselectie en de dialoogfase worden via dit addendum onderdeel van de 
uitvoering van de verwerving.

ínhoud addendum
De raden hebben als belangrijkste punten in het verwervingsproces meegegeven:

in gesprek te gaan over de mogelijkheden van populatiebekostiging in perceel 2 met als doel 
de samenwerking tussen de partners te versterken en de prikkel voor concurrentie weg te nemen 
en in de gesprekken in perceel 1 de mogelijkheden om te komen tot consortia mee te nemen en te 
kijken in hoeverre door gezamenlijke facturering gekomen kan worden tot vermindering van de 
administratieve lastendruk.
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aandacht voor de hoge mate van uitval van personeel en (toekomstige) personeelstekorten in 

de jeugdhulp en dit mee te nemen als aandachtspunt
te kijken hoe prikkels voor niet op-, en afschalen en door- en uitstroom van jeugdigen in beide 

percelen weggenomen kunnen worden.
in aanloop tot de uiteindelijke contractering de jeugdigen en hun ouders zoveel mogelijk te 

blijven betrekken met het oog op tot de kwaliteit van de geboden hulp en hierin ook het aspect 
toegang te betrekken.

de raden in de regio te informeren over de vorm en ínhoud van de uiteindelijke aanbesteding 
en ook de raden in de járen daarna te informeren over de uitvoeringsresultaten van de aanbieders 
en eventueel oplopende wachttijden. Bij voorkeur wordt gerapporteerd aan de hand van 
vastgestelde Kpľs .

Bij evaluaties worden de raden ook graag geïnformeerd en indien mogelijk betrokken. Hier 
moet via het regionaal contractmanagement adequaat in worden voorzien.

jeugdhulp af te stemmen op de individuele situatie, waar mogelijk thuis en via het toepassen 
van maatwerk.

Aandacht te geven aan een begripsomschrijving en een aanvulling van visie t.a.v. 18-/18+ 
Daarnaast wordt verzocht om het structureel betrekken van de raden in het proces.

Risico's en kanttekeningen
De Regiovisie is in basis vastgesteld. De moties zijn met dit addendum geborgd en verwerkt in het 
proces. Moties die niet uitvoerbaar waren vanwege eisen die aan de uitvoering van de inkoop 
worden gesteld met betrekking tot planning en ínhoud zijn niet overgenomen. Dit is in de 
verschillende gemeenteraden waar dit speelde besproken.

Overwegingen van het college
Het college vindt het van belang dat in de regio een gelijkluidende visie op jeugdhulp wordt 
vastgesteld en is daarom akkoord gegaan met het laten vaststellen van dit addendum door de 
raad.

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
Het opstellen van de regiovisie en het addendum vindt plaats in samenwerking met de gemeenten 
in Zuid-Kennemerland en IJmond

Vervolgproces/evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
2022000059 Addendum Regiovisie Jeugdhulp

Achterliggende documenten
2021002226 Raadsbesluit vaststellen Regiovisie Jeugdhulp ZK en IJ (d.d. 16-09-2021)
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


