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uitstel nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp

Kennis te nemen van :
1. het uitstel van de nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp van 2020 naar 2021.

Inleiding
In deze regionale raadsinformatiebrief gaan wij in op de stand van zaken nieuwe inkoop
specialistische jeugdhulp binnen de regio Noordoost Brabant. In een andere raadsinformatiebrief
informeren wij u over de stand van zaken van de urgente transformatieopgaven. Deze
raadsinformatiebrief volgt nog.
Verdere verbetering van hulp aan jeugdigen is het belangrijkste doel dat wij nastreven met de
nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp. Bij de omschakeling van de oude naar de nieuwe
inkoopafspraken mag de continuïteit van hulp aan jeugdigen en hun gezinnen niet in het geding
komen. Daarnaast steven wij naar minder bureaucratie, minder administratieve lasten en betere
financiële beheersbaarheid.
Onlangs heeft uw raad ons college toestemming gegeven om een nieuwe centrumregeling aan te
gaan voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Daarnaast hebben de colleges in Brabant
Noordoost een gezamenlijke inkoopstrategie vastgesteld.
De planning was om de nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp per 1 januari 2020 vorm te
geven. Omdat wij als regio bij deze planning de continuïteit van hulp aan jeugdigen niet kunnen
garanderen, hebben wij besloten de nieuwe inkoop 1 jaar uit te stellen.
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Kernboodschap
Sinds januari werken de gemeenten gezamenlijk aan een inkoopopdracht voor het Regionale
Inkoop Team. Wij vinden het belangrijk om de nieuwe inkoop kwalitatief goed en dus zorgvuldig
voor te bereiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij goede afstemming en draagvlak bij de
(gemeentelijke) toegang, aanbieders en adviesraden sociaal domein willen realiseren. We willen
samen tot een inkoopopdracht komen die leidt tot de gewenste verbetering van de jeugdhulp en
die bijdraagt aan de beheersing van de uitgaven voor de jeugdhulp.
De uitvoering van de nieuwe inkoopafspraken heeft grote gevolgen voor de (gemeentelijke)
toegang en voor processen, procedures, systemen en organisatie van gemeenten en aanbieders.
Om knelpunten in de uitvoering te voorkomen, willen we voldoende tijd nemen om de
noodzakelijke aanpassingen door te voeren en alle betrokkenen te scholen, zodat zij volgens de
nieuwe systematiek kunnen werken op het moment dat de nieuwe afspraken ingaan.
Wij constateren dat ons streven naar continuïteit van jeugdhulp aan onze jeugdigen en naar
kwaliteit en zorgvuldigheid van het nieuwe inkoopproces, om meer tijd vraagt dan wij in januari
hebben voorzien. Ook de aanbieders hebben ons tijdens de overlegtafel van 1 april geadviseerd
om voldoende tijd te nemen voor een goede voorbereiding. Omdat wij niet willen inboeten op deze
voorwaarden, hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de voorbereidingen van de inkoop. Dat
betekent dat wij de overeenkomsten met aanbieders met 1 jaar gaan verlengen tot 1 januari 2021
en dat wij per 1 januari 2021 nieuwe overeenkomsten sluiten met de aanbieders.
Gevolgen
Dit besluit heeft de volgende gevolgen:
- We garanderen de continuïteit van jeugdhulp aan jeugdigen die nu specialistische jeugdhulp
ontvangen. Hiermee voorkomen we onzekerheid en onrust onder jeugdigen en hun gezinnen en bij
aanbieders gedurende het jaar.
- We stellen de aanbieders en onze toegang in staat zich goed voor te bereiden op de nieuwe
afspraken die wij per 1 januari 2021 maken.
- Ruimte voor nieuwe aanbieders ontstaat nog niet in 2020, maar wel in 2021.
- We kunnen de nieuwe inkoop beter laten aansluiten bij de ervaringen van de (gemeentelijke)
toegang, zodat zich in de uitvoering minder knelpunten zullen voordoen die om ad hoc oplossingen
vragen. Dit kan omdat wij meer tijd krijgen om de (gemeentelijke) toegang te betrekken bij het
inkoopproces.
- We kunnen de nieuwe inkoop laten aansluiten bij de afspraken die wij maken over Veilig Thuis,
de Jeugdbescherming en Jeugdzorg Plus. Ook kunnen we de resultaten van de urgente
transformatieopgaven betrekken bij de inkoop.
- We hebben voldoende tijd om de systemen, processen en organisatie, zowel bij gemeenten als
aanbieders, aan te passen aan de nieuwe afspraken en om personeel te scholen, zodat we minder
problemen zullen ervaren als de nieuwe afspraken operationeel zijn na 1 januari 2021.
- Het blijft in 2020 mogelijk om te starten met pilots. Dat is uiteraard afhankelijk van de wensen en
mogelijkheden die een gemeente neemt. Omdat de vernieuwde inkoop met een jaar is uitgesteld
zullen wij vanuit onze drie gemeenten in gesprek gaan over de mogelijkheden rondom
pilots/innovaties die de hernieuwde inkoop ook voor onze gemeenten biedt.
Specifieke positie gemeente Haaren
Aangezien de gemeente Haaren per 1 januari 2021 ontvlecht zal de specialistische jeugdhulp
alleen voor de kernen/dorpen die naar Boxtel en Vught gaan onderdeel blijven van de inkoop
specialistische jeugdhulp van deze regio. Bij het bepalen van de bijdrage van de gemeente Haaren
aan de centrumregeling wordt rekening gehouden met de specifieke positie van deze gemeente in
2020.
Vervolg
De door ons nagestreefde zorgvuldigheid en kwaliteit betekent dat wij onverminderd verder werken
aan de operationalisering van de inkoopstrategie. Hoe eerder wij klaar zijn met de inkoop en
nieuwe afspraken hebben gemaakt, hoe eerder jeugdigen en hun gezinnen weten hoe de
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jeugdhulp er vanaf 1 januari 2021 uit komt te zien. Dat geeft rust, zekerheid en continuïteit. De tijd
die hierdoor ontstaat voor goede implementatie van de nieuwe afspraken bij de (gemeentelijke)
toegang, aanbieders en andere betrokken afdelingen benutten wij optimaal. Wij informeren u
periodiek over de stand van zaken van de uitvoering van de inkoopstrategie.
Bijlagen
1. financieel inkoopkader 2019/2020, regio NOB.
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