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Geachte leden van de Raad,

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de nieuwe inkoopregio voor de
inkoop van jeugdhulp genaamd: Een 10 voor de jeugd. Deze regio bestaat uit de
volgende tien gemeenten: waalre, Nuenen, son en Beugel, Geldrop-Míerlo
(Dommelvallei+) Deurne, someren, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek
(Peelgemeenten) en Helmond.

Achterorond
Medio 2018 besloten deze tien gemeenten om een nieuwe inkoopregio binnen de
jeugdzorgregio Zuidoost-Brabant te verkennen. In 2019 is onderzocht hoe deze
inkoopsamenwerking formeel vormgegeven kan worden. Dit heeft geleid tot een
nieuwe formele samenwerking: Een 10 voor de jeugd. Er is eerst een gezamenlijke
inkoopstrategie uitgewerkt. Hierover is meer uitleg gegeven in een regionale
raadsbijeenkomst op 29 januari zo2o. De presentatie hierover werd aan u
toegestuurd.
Samenwerking

In de Jeugdwet is de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten benoemd.
Regionale samenwerking is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg beter
te borgen' Samenwerking tussen gemeenten zorgt ook voor meer samenhang in
het jeugdzorglandschap, eenduidige opdrachten aan zorgaanbieders, verminJering
van administratieve lasten en biedt schaalvoordelen.
Met de netwerksamenwerking beogen de gemeenten een duurzame, efficiënte en
effectieve uitvoering van taken op het gebied van inkoop van jeugdhulp.
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De taken die we gezamenlijk oppakken zijn:

a.
b.
c.
d.
e.

Het stellen van doelen rondom de inkoop van jeugdhulp.
Het kiezen van een passende manier van bekostigen van de jeugdhulp.
Het voorbereiden van contracten met zorgaanbieders,
Het managen van de contracten en de wijze van relatiebeheer van
zorgaanbieders.
We wisselen kennis en ervaring uit over de lokale toewijzing naar de jeugdhulp

Op deze regionale schaal wordt de continuïteit van zorg voor jeugdigen en gezinnen
geborgd. Daarnaast kunnen de tien gemeenten samen het opdrachtgeverschap aan
jeugdhulpaanbieders eenduidig en krachtig invullen.

Gezamenliike ambitie
De gezamenlijke ambitie is: wij maken het verschil voor jeugdigen en gezinnen in
onze tien gemeenten.
De gemeenten doen dit vanuit zes bestuurlijke ambities:

a,
b.
c.
d.
e.
f.

Het verschil maken voor de doelgroep, van groot tot klein.
Kinderen en jongeren als mensen zien, zonder onnodig te problematiseren.
Successen (groot en klein) een podium bieden.
Een dynamische cirkel van verbinding tussen partijen rondom de jeugdhulp,
waarbij er geen ruimte is voor aanbieders die niet voldoen aan vereisten van
rechtmatig heid en/of continuïteit.
Beheersbare kosten, kostenbewust handelen en publieke en politieke
verantwoording afleggen over het kostenniveau.
Een kwalitatief goede, effectieve organisatie; van preventief tot curatief en
Innovatief waar het nodig is.

Vervolg
Er wordt een regionale raadsbijeenkomst gepland waarin u geïnformeerd wordt
over de stand van zaken. U kunt dan reageren op de voorgestelde plannen.

We vertrouwen erop u hiermee voor

dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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