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Wat adviseer je te besluiten?
1. De regionale inkoopopdracht jeugdhulp 2021 tot en met 2023 vast te stellen.
2. Het bijbehorend budgettair kader met de financiële effecten via bijgevoegd raadsvoorstel aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Begin 2019 heeft het college de regionale inkoopstrategie 2020 – 2024 vastgesteld. De inkoopstrategie
is bedoeld om te bepalen wat de uitgangspunten zijn voor de inkoop. Later dat jaar is besloten de
uitvoering van de nieuwe inkoop met 1 jaar uit te stellen tot 2021 om tot een goede uitwerking te
komen. De inkoopopdracht is de nadere uitwerking van de inkoopstrategie. De inkoopopdracht is
bedoeld om te bepalen wát we willen inkopen (en hoeveel). De colleges geven met het vaststellen van
deze inkoopopdracht de RIOZ (regionale inkooporganisatie) opdracht om de inkoop van jeugdhulp voor
de regio noordoost Brabant te gaan uitvoeren.
Aan welke opdracht draagt dit advies bij?
Wij gebruiken het inkoopinstrument ten eerste om ‘producten’ in te kopen bij jeugdhulpaanbieders om te
voldoen aan de verplichtingen van de jeugdwet. Ten tweede kunnen wij met het inkoopinstrument
invloed uitoefenen op de wijze waarop jeugdhulpaanbieders die ‘producten’ leveren en op die manier
een bijdrage leveren aan de gewenste transformatie van de jeugdhulp.
Welk resultaat willen we bereiken?
In de inkoopstrategie hebben wij aangegeven wat wij willen bereiken voor jeugdigen in de regio
Noordoost-Brabant: dat jeugdigen in de regio kunnen vertrouwen op de best passende hulp, zo dichtbij
en doelmatig mogelijk. Concreet betekent dit:
-

Goede ondersteuning voor jeugdige, gezin en systeem.

-

Integrale ondersteuning die aansluit bij integrale vraag (1 gezin, 1 plan)

-

Ondersteuning zo licht mogelijk

-

Ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving, dichtbij huis

-

Ondersteuning aansluitend bij leefwereld van de jeugdige

-

Goede aansluiting op gebied van onderwijs en hulpverlening en binnen de verschillende onderdelen
van het sociaal domein
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-

Toekomstbestendige hulpverlening, met aandacht voor overgang naar volwassenheid

Deze zijn vertaald in ambities voor de regio zoals geformuleerd in het beleidsplan 2020 tot en met 2023.
De ambities zijn vertaald in inkooptaken. Bij het formuleren hiervan hebben we rekening gehouden met
de verwachte resultaten van de transformatie-opgaven en de actielijnen zoals deze zijn geformuleerd in
het beleidsplan 2020-2023.
De resultaten kunnen niet alleen door middel van inkoop worden behaald. In het uitvoeringsplan dat
hoort bij het beleidsplan wordt nader uitgewerkt wat we gaan doen om de ambities te realiseren.
Inkoop kan hier wel aan bijdragen en de ontwikkelingen faciliteren. Daarom is in de inkoopopdracht
voor alle ambities benoemd op welke manier inkoop hieraan kan bijdragen door het realiseren van de
inkooptaak.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
In de centrumregeling hebben we vastgelegd dat de colleges, na behandeling in het RBO, de jaarlijkse
inkoopopdracht vaststellen. Vanwege het meerjarige karakter van de nieuwe inkoop vanaf 2021, leggen
we nu een meerjarige inkoopopdracht voor.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
Er is een uitgebreide uitwerking van de risico’s, waaronder de financiële risico’s die verbonden zijn aan
de inkoop vanaf 2021. Hierover wordt u geïnformeerd via het raadsvoorstel over het budgettair kader
jeugdhulp 2020 tot en met 2023 dat gelijktijdig met dit voorstel wordt aangeboden.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Voor de uitwerking van de financiële consequenties van de inkoopopdracht verwijzen we naar het
bijgevoegd raadsvoorstel budgettair kader jeugdhulp 2020 tot en met 2023.
b. Privacy
Niet van toepassing.
c. Communicatie
Alle communicatie met betrekking tot de inkoop 2021 en verder wordt regionaal gecoordineerd door het
RIOZ. Dit onder meer vanwege de inkoop en aanbestedingsprocedure die binnenkort van start gaat.
d. Uitvoering
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Na vaststelling van de inkoopopdracht wordt de inkoopprocedure door RIOZ uitgevoerd. Parallel wordt
gestart met de voorbereiding van de implementatie, zowel regionaal als lokaal. Dit betreft in elk geval
de onderdelen administratie/facturatie, monitoring, accountmanagement en voorbereiding toegang.
e. Overlegd met
Regionaal projectteam inkoop jeugdhulp 2021 – 2023
Regionaal beleidsteam jeugdhulp
Regionaal regieteam jeugdhulp
Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd
Controllersoverleg jeugd
Sylvia Nip, Business Controller
Irene Rouwenhorst, ambtelijk opdrachtgever regionaal regieteam/ programmamanager Jeugd Oss
Sander van den Berk, beleidsadviseur Jeugd

Bijlagen
Regionale inkoopopdracht jeugdhulp 2021 tot en met 2023
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