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Kernboodschap:

In 2014 hebben de colleges van de gemeenten Delft, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Inkoopbureau Haaglanden10 (H-10) getroffen voor de inkoop van hulp in het sociaal
domein i.c. jeugdhulp. In dit voorstel wordt toestemming
gevraagd door het college om deze regeling te verlengen met
twee jaar tot en met 2020.

Bijlagen:

Bijl.1. Ontwerp collegebesluit tot derde wijziging GR
Inkoopbureau H10

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:



Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat
nog moet komen of al geweest is)
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Het college toestemming te verlenen voor de derde wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10
overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10
Samenvatting
In 2014 hebben de colleges van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer de
gemeenschappelijke regeling (GR) Inkoopbureau Haaglanden-10 (H-10) getroffen voor de inkoop
van hulp in het sociaal domein i.c. jeugdhulp. In 2015 is deze, zoals in 2014 al was voorgenomen,
omgezet in een bedrijfsvoeringorganisatie in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr). Dit was de eerste wijziging van de GR Inkoopbureau H10. Deze bedrijfsvoeringorganisatie is
in eerste instantie aangegaan tot en met 31 december 2017. In de regeling is afgesproken dat voor
1 maart 2017, op basis van een evaluatie door de colleges wordt besloten, of de regeling wordt
voortgezet, dan wel opgeheven. Deze evaluatie heeft er toe geleid dat in 2017 is besloten de
regeling met één jaar te verlengen tot 31 december 2018. Dat was de tweede wijziging van de GR
Inkoopbureau H10. Hierover heeft uw raad besloten op 23 mei 2017.
Op basis van de evaluatie zijn de gemeenten in 2017 een visietraject gestart over de redenen voor
en de aard van de regionale samenwerking. Dit visietraject heeft geleid tot de conclusie dat het
niet verstandig is om nu wijzigingen aan te brengen in zowel de organisatie van de
inkoopsamenwerking, als de beleidsmatige samenwerking. Redenen daarvoor zijn het lopende
verbetertraject binnen het Inkoopbureau H-10, het opgestarte inkoopproces 2020-2024, waarin we
overgaan naar resultaatsturing en -bekostiging en de zorgvuldige implementatie daarvan in 2019
en 2020.
De gemeenten in Haaglanden zijn tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is de besluitvorming
over het al dan niet continueren van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 twee
jaar later dan gepland te laten plaatsvinden, alsmede de huidige netwerksamenwerking rond
beleidsvoorbereiding met dezelfde periode te continueren. Alle aandacht gaat daarmee naar de
inhoud en te bereiken doelen. Geadviseerd wordt de regeling met twee jaar te verlengen.
Dit voorstel is verbonden met programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkvoorzieningen
18- en 6.82 geëscaleerde zorg 18-.
Beoogd effect
Verlenging GR Inkoopbureau H10
Argumenten
1.1
Dit voorstel past bij de huidige omstandigheden.
Het is niet verstandig om nu wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de
inkoopsamenwerking. Redenen daarvoor zijn het lopende verbetertraject binnen het Inkoopbureau
H-10, het opgestarte inkoopproces 2020-2024, waarin wordt overgegaan naar resultaatsturing en bekostiging en de zorgvuldige implementatie daarvan in 2019 en 2020. Dit zodat het eerste jaar
van de inkoopstrategie (2020) niet extra belast wordt met een eventuele overstap naar een ander
organisatie(vorm). Bijkomend voordeel is ook dat er later in 2018 meer zicht is op de totale lange
termijn transformatieagenda van de regio, zodat dit kan worden meegewogen in een besluit over
de gehele governance. Geadviseerd wordt daarom deze regeling met twee jaar te verlengen. Het
ontwerp collegebesluit tot (derde) wijziging van de regeling is bijgevoegd in bijlage 1.
1.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat voor een wijzing toestemming nodig is van
de raad.
De raad moet toestemming geven voor het wijzigen van een regeling die door colleges is
aangegaan en toetst op strijdigheid met het recht of algemeen belang.
Kanttekeningen
Geen
Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Communicatie
Na besluitvorming door uw raad en daarna door het college, wordt dit schriftelijk bekend gemaakt
aan de vestigingsgemeente Pijnacker-Nootdorp.
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt door de vestigingsgemeente PijnackerNootdorp in de Staatscourant bekendgemaakt.
Financiën
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. De bijdrage aan de GR Inkoopbureau H10 is ook
voor de jaren 2019 en verder in de begroting opgenomen.
Risico’s
De verlenging dient unaniem door alle deelnemende gemeenten te worden vastgesteld. Indien dat
niet het geval is, of niet tijdig gebeurt, is er per 1 januari a.s. geen Inkoopbureau H10 meer. Dan
ontstaan er voor elke gemeente hoge kosten, omdat iedereen de inkoop, het contractbeheer,
administratie en informatievoorziening voor monitoring en sturing zelf moet gaan uitvoeren.
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester

