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lnkoop leugdhulpverlening

Geachte raad,

Tijdens het informele overleg over jeugdhulp op 1 april is er aangegeven op korte termijn een
moment te zoeken om in gesprek te zijn over de inkoop van jeugdhulpverlening. Agendatechnisch
is het niet mogelij k gebleken zo'n moment te organiseren. Wij informeren u daarom over dit
onderwerp via deze raadsinformatiebrief, maar nodigen u daarbij wel nadrukkelijk uit om vragen
en opmerkingen kenbaar te maken aan wethouder Vreugdenhil.
U heeft in juli 2018 ingestemd met de inkoopstrategie voor de jeugdhulp. Aan de hand van deze
inkoopstrategie zijn diverse inkoopdocumenten opgesteld en vastgesteld binnen de samenwerking
H10. We hebben u naast onze gesprekken door middel van twee raadsinformatiebrieven van
respectievelijk 14 november 2018 en 6 maart 2019 geïnformeerd over de voortgang.
Op 23 april 201 9 worden de inkoopdocumenten voor de inkoop van de jeugdhulp voor de periode
2020-2024 gepubliceerd. Aan de publicatie is een intensieve periode van samenwerking met
jeugdhulpaanbieders, lokale teams, gecertificeerde instellingen, huisartsen,
cliëntvertegenwoordigers, adviesraden sociaal domein en andere belanghebbenden vooraf
gegaan. De H10 kijkt terug op een waardevolle periode van co-creatie tussen de H10-gemeenten
en haar partners. Dit heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen die het nieuwe stelsel in de
praktijk beter werkbaar maken.
Raamovereen komst
Met de publicatie van de inkoopdocumenten start een nieuwe formele fase van het inkooptraject.
De inkoop vindt plaats door middel van een open house procedure. Dit is een
aanmeldingsprocedure waarbij alle partijen, die zich hebben aangemeld en voldoen aan de
gestelde voorwaarden, een raamovereenkomst krijgen. Hiermee heeft de cliënt voldoende
keuzemogelijkheden voor de best passende hulp. Op dit inkooptraject is de Aanbestedingswet niet
van toepassing.

Communicatie bin nen inkooptraject
Het is tijdens een inkooptraject belangrijk dat alle partijen op hetzelfde moment over dezelfde
informatie beschikken. Daarom is het niet mogelijk om één-op-één gesprekken te voeren met
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jeugdhulpaanbieders over de inkoop 2020-2024. Alle vragen over de inkoop mogen alleen gesteld
worden via de formele kanalen. De vragen worden geanonimiseerd, eenduidig beantwoord en aan
alle jeugdhulpaanbieders bekendgemaakt.
Dit betekent dat aan de gemeenteraden geen extra of andere informatie mag worden verstrekt dan
aan de jeugdhulpaanbieders is gegeven. Gedurende de looptijd van het inkooptraject kunnen dan
ook geen verdere vragen over de inhoud van het traject beantwoorden worden.
Commun

icatie buiten inkooptraject

Los van het inkooptraject 2020-2024 blijven gemeente en jeugdhulpaanbieders natuurlijk wel in
gesprek over huidige ontwikkelingen, knelpunten en verbeteringen die nu al doorgevoerd kunnen
worden. Ook zal er zoveel mogelijk op uitvoerend niveau contact zijn om op de werkvloer al te
oefenen met het nieuwe stelsel. Op de website van het inkoopbureau H10 staat meer informatie
over het traject. U vindt deze site via httos://www.h l0inkooo.nl//.

Planning
De planning voor het inkooptraject ziet er als volgt uit
a
a
a
a
a

Eerste mogelijkheid tot vragen (nota van inlichtingen 1 voor aanbieders) tot 20-06-2019
Tweede mogelijkheid tot vragen (nota van inlichtingen 2 voor aanbieders) tot 26-06-2019
Deadline inschrijving 12-08-2019
Voorlopige gunning 20-09-201 I
Definitieve gunning 22-1 1 -2019

Na defi nitieve gunning informeren wij u uiteraard over de uitkomsten van het inkooptraject

Lerend stelsel
Vanaf 1 januari 2020 starten we met dit lerend stelsel. Daarbij wordt periodiek gekeken naar de
werking van het systeem, met extra aandacht voor kwaliteit van de hulp en de tarieven. lndien
noodzakelijk worden de gemaakte afspraken aangepast. Daarnaast is er een mogelijkheid voor
aanbieders om tussentijds toe te treden. Lokaal (Sociaal Kernteam en de interne gemeentelijke
organisatie) zijn we volop bezig met de voorbereidingen om de implementatie van dit nieuwe
stelsel mogelijk te maken.
We begrijpen dat het vervelend is dat er niet samen gekomen kan worden. Wethouder Vreugdenhil
nodigt u uit om contact op te nemen of een afspraak met hem te maken wanneer u hieraan
behoefte heeft. Ook is het mogelijk om u indien gewenst nader te informeren in het volgend
overleg inzake jeugdhulp en H10 in mei 2019. De datum voor het overleg wordt gepland tijdens
het Bestuurlijk Vooroverleg van 16 april. Tijdens het periodieke overleg wordt ingegaan op uw
vragen over jeugdhulp en H10. We nodigen u uit uw vragen tijdig kenbaar te maken aan de griffie
zodat deze tijdens dit samenkomen beantwoord kunnen worden.
H

oog achtend,

emeester en w

bu
d

S

c

ler

ouders van Westl
de

m

eester,

B.R. Arends

