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ONDERWERP

Inkoop jeugdhulp 2020-2024

Geachte raad,
Hierbij informeren wij u over de voortgang van de invoering van de inkoopstrategie Jeugdhulp
2020-2024. In uw raadsvergadering van 10 juli jl. heeft u deze strategie vastgesteld. In de
afgelopen periode is aan alle raden van de 10 Haaglanden gemeenten (H10) de Inkoopstrategie
jeugdhulp 2020-2024 voorgelegd. Inmiddels zijn de brede kaders die in deze inkoopstrategie
staan ook door alle raden in de regio vastgesteld. De vastgestelde kaders worden nu nader
uitgewerkt tot inkoopdocumenten. De input die uit de besprekingen met de raden kwam, krijgt in
dit proces een plek.
Vaststelling door alle raden maakt het mogelijk te starten met de volgende fase die zal eindigen
met de feítelijke start van de inkoop door de publicatie van inkoopdocumenten in het voorjaar van
2019. De komende periode vinden verdere uitwerking van de inkoopstrategie en de voorbereiding
van de uiteindelijke inkoop plaats. Deze fase start met de bekendmaking van de voornemens van
de H10 gemeenten op ínhoud rondom het nieuwe stelsel, opdat alle jeugdhulpaanbieders hiervan
kennis kunnen nemen. Dit is een eerste uitwerking van de Inkoopstrategie.
De uitwerking gaat vervolgens in nauwe samenspraak met de deskundigen van gemeenten op tal
van terreinen, jeugdhulpaanbieders en de lokale teams. Het doel van deze intensieve
samenspraak is om het systeem werkend te krijgen, zowel vanuit inhoudelijk belang voor de
jeugdigen en gezinnen als het belang van de gemeente van een houdbaar stelsel. Het gaat
daarbij om verdieping en intensivering.
In het traject van de totstandkoming van de inkoopstrategie zijn in de afgelopen periode al
diverse bijeenkomsten georganiseerd om op specifieke onderwerpen in te gaan. De nieuwe wijze
van werken en financiering heeft grote gevolgen voor jeugdhulpaanbieders en
samenwerkingsprocessen. Uit de bijeenkomsten kwam vanuit de jeugdhulpaanbieders dan ook een
duidelijke wens naar voren om gezamenlijk, ieder vanuit de eigen expertise, de details van het
nieuwe stelsel nader uit te werken. Aan deze intensieve dialoog kunnen in uiteenlopende
werkvormen alle jeugdhulpaanbieders deelnemen, zowel de grotere en landelijk werkende
organisaties als de kleinere jeugdhulpaanbieders en vrijgevestigden.
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In de periode tot publicatie en start inkoop wordt niet alleen uitgebreid gesproken met
jeugdhulpaanbieders, lokale teams over specifieke onderwerpen, maar er wordt ook kennis
opgedaan met het werken met deze nieuwe systematiek. Hierdoor start per saldo ook de eerste
fase van de implementatie.
Wij verwachten dat partijen en de gemeente zelf op deze wijze goed van start kunnen gaan met
de nieuwe systematiek. U wordt verder geïnformeerd over de voortgang van de eerste uitwerking
van de inkoopstrategie richting een definitieve uitwerking. Over de vorm waarin we over dit
onderwerp met elkaar in gesprek blijven zijn we nog met elkaar in overleg.
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