Beantwoording gestelde vragen in commissie Bestuur en leven van 19 februari 2019
Geachte raads- en burgerleden,
Tijdens de commissie is verwarring ontstaan over de verschillende scenario’s die uitgewerkt
zijn met betrekking tot de inkoop jeugdhulp en over welk besluit de gemeenteraad en welk
besluit het college dient te nemen aangaande de Centrumregeling Jeugdhulp 2020-2024. Dit
schrijven biedt duidelijkheid.
Uitwerking inkoopscenario’s
Naar aanleiding van de evaluatie van de centrumregeling zijn vier nieuwe inkoopscenario’s
opgesteld. Deze vier zijn met de bestuurders van de regio besproken waarna duidelijk is
geworden dat scenario vier (zwaar en lichtere zorg lokaal/subregionaal inkopen) geen
draagvlak had. De overige drie scenario’s zijn nader uitgewerkt waarna o.a. aanbieders,
cliëntenraden, adviesraden, toegangsteams en raden op verschillende manieren
geconsulteerd zijn over de scenario’s. Deze input is verwerkt in een advies. Het uiteindelijke
resultaat is dat niet één van de drie scenario’s maar een nieuw scenario (mix tussen
scenario 1 en 2) is opgesteld waar alle gemeenten achter staan: zware hulp regionale inkoop
en lichte hulpvormen worden ingekocht door de regionale inkooporganisatie via regionale
overeenkomsten waaruit raamcontracten kunnen ontstaan.
Besluit college en gemeenteraad
De verwarring aangaande de besluiten is ontstaan door de volgende zin in de ter informatie
toegevoegde inkoopstrategie; ’Het advies zoals wij dat voorleggen is bedoeld om colleges
van B&W en de gemeenteraden in staat te stellen een strategische keuze te maken op
hoofdlijnen.’
In de zin is geen onderscheid gemaakt tussen de colleges en de raden. Dit had niet op deze
manier geschreven moeten worden. Zoals in de raadsmemo ’Vervolgtraject Regionale
Samenwerking Jeugdhulp 2020 en verder (Z/038344, AB/024345) van 23 oktober 2018 en
het huidige raadsvoorstel staat vermeld dat het eerst aan de colleges (inkoopscenario,
financieringssystematiek en inkoopopdracht) en daarna aan de gemeenteraden (wijziging
GR) is een besluit nemen over de toekomst van de regionale samenwerking op het gebied
van jeugdhulp.
Hopende u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijk groet,
Henri Willems

