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Geachte raads- en burgerleden,
U bent eerder kort bericht over het feit dat de inkoopprocedures specialistische jeugdhulp
stopgezet zijn als gevolg van de landelijke maatregelen met betrekking tot de coronacrisis.
Middels deze memo informeren wij u verder over de noodzaak, de gevolgen van dit besluit en
het vervolg.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?
De landelijke maatregelen om de coronapandemie onder controle te krijgen hebben impact op
alle partijen betrokken bij de jeugdhulp. Hierdoor achtten de samenwerkende gemeenten in de
regio Noordoost Brabant het niet langer mogelijk om de inmiddels gestarte inkoopprocedures
specialistische jeugdhulp 2021 voor 1 januari 2021 succesvol af te ronden middels het sluiten
en implementeren van overeenkomsten.
De gemeenten hebben daarom moeten besluiten om de nieuwe inkoopprocedures voor lichte
en zware hulp stop te zetten en deze eind 2020 opnieuw te starten. Overeenkomsten op basis
van deze inkoopprocedures gaan dan in op 1 januari 2022. Dit betekent dat de gemeenten de
op 9 maart jl. gepubliceerde inkoopprocedures per 1 april jl. hebben beëindigd.
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Wat is de kernboodschap?

1. Het is niet haalbaar om de ingezette inkoopprocedures voort te zetten.
Onder de huidige omstandigheden vraagt het uitvoeren van de jeugdhulp, alle inzet van
betrokken partners in het jeugdveld. Dit zijn naast de jeugdhulpaanbieders ook de toegang, de
huisartsen en de jeugdbescherming. Jeugdhulpaanbieders hebben geen mogelijkheid om een
goede inschrijving op de aanbesteding voor te bereiden. Ook is voor uitvoering van een goede
inkoopprocedure met een dialoog en inbreng van de partijen in het veld, betrokkenheid van alle
belanghebbenden noodzakelijk. Verlengen van termijnen en aanpassen van de planning biedt
geen oplossing. Na het afronden van de inkoopprocedure moet er ook voldoende tijd zijn voor
de implementatie om een goede overgang naar 2021 mogelijk te maken voor jeugdigen in zorg,
gemeenten, aanbieders en toegang.
2. We waarborgen de zorgcontinuïteit. De jeugdhulp 2021 contracteren we door gebruik te
maken van een spoedprocedure.
In zeer uitzonderlijke situaties, zoals de uitbraak van het coronavirus, kunnen we gebruik maken
van een spoedprocedure. We kunnen dan een beroep doen op een uitzonderingsbepaling in de
Aanbestedingswet 2012 inzake dwingende spoed. Hiermee kunnen we zorgen dat we
voldoende jeugdhulp contracteren en jeugdhulpaanbieders voldoende zekerheid bieden voor
2021. De continuïteit van zorg voor jeugdigen waarborgen we hiermee.
3. We gaan onderzoeken welke elementen van de nieuwe inkoop we in 2021 al kunnen
realiseren.
De vastgestelde inkoopstrategie, inkoopopdracht en de gepubliceerde inkoopprocedure waren
zover gevorderd dat er een gedegen basis ligt voor de toekomstige procedure. In de komende
twee maanden gaan we onderzoeken welke elementen we hiervan al kunnen toepassen in de
spoedprocedure. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden bij zowel aanbieders,
toegang als gemeenten. Ook houden we rekening met beleidsontwikkelingen die al in gang zijn
gezet, zoals de regionale transformatiebeweging.
4. Eind 2020 starten we opnieuw de procedures voor de nieuwe inkoop vanaf 1 januari
2022.
Eind 2020 starten we opnieuw de inkoopprocedure voor 2022. We hebben dan voldoende tijd
om een zorgvuldige procedure te doorlopen en voldoende tijd voor de implementatie.
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Wat zijn de gevolgen?
-

We kunnen niet per 2021 een volledig nieuwe inkoop jeugdhulp realiseren;

-

We kunnen continuïteit van zorg garanderen zodat jeugdigen en hun ouders/verzorgers
tijdig weten waar zij aan toe zijn;

-

Er is mogelijk extra inzet van mensen en middelen nodig voor het project inkoop doordat
naast de nieuwe inkoop ook een spoedprocedure moet worden voorbereid. De
spoedprocedure kan worden gedekt vanuit het bestaande budgettair kader 2020.

Wat is het vervolg?
Het vaststellen van de regionale inkoopopdracht is een bevoegdheid van de colleges. Zij
hebben begin maart 2020 de inkoopopdracht voor 2021 vastgesteld. Daarmee hebben zij
opdracht gegeven voor het uitvoeren van de inkoopprocedures. De spoedprocedure valt hier
ook onder. De gemeenteraden worden waar nodig middels memo’s geïnformeerd.
Tot en met juni 2020: Uitwerken van scenario’s voor de spoedprocedure.
Het RIOZ zal hierna overgaan tot het sluiten van overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders
voor 2021.
Eind 2020: Doorstarten van de inkoopprocedures voor 2022 en verder.
Op het moment dat duidelijk is op welke wijze de jeugdhulp voor 2021 wordt gecontracteerd,
informeren wij u hierover. De verwachting is dat dit rond de zomer zal zijn.
Communicatie
De communicatie met aanbieders verloopt via tendernet. Dit omdat dit het formele platform is
voor de communicatie betreffende de inkoopprocedures. Onze huidige gecontracteerde
aanbieders zijn ook per mail geïnformeerd. Andere betrokken partijen zoals de toegang en
onderwijs worden o.a. met een nieuwsbrief, door de gemeenten en de regionale
inkooporganisatie geïnformeerd.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijk groet,
College van Burgemeester en Wethouders
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