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Nummer 2019/19

MEMO
Aan

: de Raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Toezegging raadsvergadering 28 februari 2019 m.b.t.
Centrumregeling Jeugdhulp 2020 en verder.

Datum

: 19 maart 2019

Geachte raad- en burgerleden,
Tijdens de raadsvergadering van 28 februari j.l. is een toezegging gedaan door dhr. H. Willems
m.b.t. de inkoopstrategie Jeugdhulp 2020 ev., waaraan het College tegemoet wil komen
middels deze memo. Alle Colleges in de deelnemende regiogemeenten hebben in februari j.l.
een besluit genomen over de inkoopstrategie Jeugdhulp 2020 ev.. Wij willen met onderstaande
uitleg duidelijkheid geven over welke inkoopstrategie gekozen is.
Vastgestelde inkoopscenario
Structuur
Vanaf 2020 nemen we als gemeente Boekel wederom deel aan een Centrumregeling (CR)
Jeugdhulp. De samenwerking en aansturing in de nieuwe CR is georganiseerd in de vorm van:
- Regionaal bestuurlijk Overleg Jeugd (RBO)
- Regionaal regieteam
- Regionaal inkoopteam
- Regionaal beleidsteam
In figuur 1 is de relatie tussen de verschillende organen weergegeven. Voor samenstelling,
taken en verantwoordelijkheden van het RBO, Regionaal Regieteam, Regionaal Beleidsteam
en Regionaal Inkoopteam, zie de Centrumregeling in bijlage 2 van het eerder ontvangen
Raadsvoorstel inzake de Centrumregeling Jeugdhulp.

Figuur 1: Samenwerkings- en aansturingorganen
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Uden vertegenwoordigd de subregio (Landerd, Uden en Boekel) in zowel het regieteam als het
beleidsteam. Tweewekelijks vindt er een subregionaal overleg plaats waarbij er
terugkoppelingen gegeven worden en waarbij er gezamenlijk aan de toekomst wordt gewerkt.
Op deze manier hebben we een stem binnen de teams.
Inkoop Jeugdhulp 2020 ev.
In de raadsmemo van 23 oktober 2018 bent u geïnformeerd over het vervolgtraject van de
regionale samenwerking jeugdhulp 2020 en verder, met daarin een weergave van de toen nog
vier bestaande inkoopscenario’s (2018/55). Regionaal is toen het besluit genomen drie
scenario’s uit te werken, namelijk;
1. Alles regionaal inkopen
2. Regionaal paraplu contract (op alle hulpvormen)
3. Alles lokaal/subregionaal inkopen.
De inkoopstrategie waarover de Colleges in de gehele regio jongstleden een besluit hebben
genomen betreft het regionaal inkopen van zware jeugdhulpvormen (scenario 1) en het inkopen
van lichte jeugdhulpvormen middels raamovereenkomsten (paraplu contract scenario 2). De
zware jeugdhulp blijft regionaal ingekocht worden middels een dialoog gerichte aanbesteding
en met als uitgangspunt beschikbaarheid. We zijn solidair op Jeugdzorgplus. Lichte
jeugdhulpvormen worden door het regionale inkoopteam middels Open House aanbesteding en
via regionale raamovereenkomsten ingekocht. ‘Open House’ is een andere manier van
aanbesteden t.o.v. de huidige inkoopstrategie. Deze manier van aanbesteden stelt ons in staat
aanbieders tussentijds toe te kunnen laten treden.
De inkoop wordt vormgegeven door een regionaal inkoopteam. Als gemeenten zijn we
gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het regionale inkoopteam. Het regionale
inkoopteam is verantwoordelijk voor contractbeheer, accountmanagement en monitoring m.b.t.
de zware jeugdhulp en contractbeheer en accountmanagement m.b.t. lichte jeugdhulp. Voor de
lichte jeugdhulp zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de
hulp (incl. facturering), monitoring van het gemeentelijke verwijsgedrag en de contacten met
aanbieders op casusniveau. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken wat deze ontwikkeling
vraagt aan bijvoorbeeld capaciteit en het interne financiële systeem van gemeente Boekel.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders
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