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Motie H 1 0

Geachte gemeenteraad,
Tijdens de raadsvergadering van 12 juni jl. heeft de raad een motie aanvaard waarin het college
wordt verzocht meerdere toekomstscenario’s aan de raad voor te leggen als alternatief voor de
huidige inkoop van Jeugdzorg die op dit moment in samenwerking met de H10 gemeenten
plaatsvindt. De raad verzoekt tevens te onderzoeken op welk moment de gemeente Westland de
H10 samenwerking zou kunnen verlaten. De overwegingen van de raad in de motie luiden als
volgt:
»

De werkzaamheden van de H10 zijn steeds verder uitgedijd.
De kosten van de administratieve organisatie van de H10 nemen toe.

»

Kleine aanbieders ervaren problemen wanneer zij zich willen aansluiten bij de H10.

»

Om de vraag te verduidelijken is er in de commissie MO van 18 juni gevraagd hoe er tegen het
onderzoek werd aangekeken. Dit leverde onvoldoende antwoorden op om het onderzoek gericht te
kunnen inzetten. Daarom is gekozen om op 21 juni jl. een memo aan de leden van de
raadscommissie MO te sturen om de motie te verduidelijken en te komen tot een gedragen
onderzoeksvraag.
Op de vragen hebben fracties van GBW, LPF, CDA en D66 gereageerd.
De fracties D66 en LPF hebben voorkeur voor een smal onderzoek, uitsluitend gericht op de taken
van het inkoopbureau. LPF geeft daarbij aan voorkeur te hebben voor een extern onderzoek. Het
CDA en D66 hebben niet de wens de H10 te verlaten en GBW heeft beschreven welke signalen zij
hebben opgevangen in de afgelopen járen die mogelijk samenhangen met het hebben van de GR
H10. Aanvullend heeft GBW nog een vraag toegevoegd, te weten: in hoeverre kun je doelmatig
inkopen zonder de financiering af te laten hangen van outcomecriteria?
Deze vraag heeft geen betrekking op alternatieve scenario's voor de inkoopsamenwerking maar
over de manier van inkopen en valt daarmee naar onze mening buiten het kader van het
onderzoek.
Op basis van de inbreng van de raad kiezen wij voor een smal extern onderzoek gericht op
alternatieve scenario’s voor inkoop via de H10, waarbij de huidige taken van het inkoopbureau
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vertrekpunt zijn. Dit betekent dat wij de netwerksamenwerking met de gemeenten binnen H10 niet
verder onderzoeken.
Met in achtneming van de inkoopregels hopen we de opdracht in het gunstigste geval half juli te
kunnen gunnen aan een partij. Aansluitend op het gunnen behoort een stand still periode van 7
dagen gehouden te worden in verband met het mogelijk maken van bezwaar tegen het niet gunnen
van de opdracht.
We doen nu de aanname dat het de bureaus lukt om per ommegaande een offerte uit te brengen
en in drie weken het onderzoek uit te voeren. Indien deze aannames te positief blijken zal het
tijdspad gaan schuiven. Mogelijk zullen we om te versnellen een extra commissie vergadering
beleggen.
De voorgestelde planning is als volgt:
Planning:
25 t/m 29 juni

Opdracht beschrijven en uitzetten bij drie bureaus

09 t/m 13 juli
16 juli

Offertes beoordelen en bespreken
Gunnen van de opdracht/ 7 dagen stand still periode

23 juli t/m 15 augustus
21 augustus
28 augustus
2 september

Uitvoeren onderzoek
Opleveren rapport
Rapport bespreken door het college van B&W
Presenteren van het rapport in Commissie MO

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de voortgang van de motie.
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