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Met deze brief informeren wij u over de bespreking die plaats heeft gevonden over de moties die in
verschillende gemeenten zijn aangenomen aangaande de gemeenschappelijk regeling Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H-10).
Inleiding
Eind 2019 is aan de gemeenteraden van de H-10 gemeenten het ontwerpbesluit van de
gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 voorgelegd. Alle raden hebben toestemming verleend
aan hun college om het ontwerpbesluit definitief vast te stellen. Echter zijn er in meerdere gemeenten
moties aangenomen of vragen gesteld over enkele zaken uit de gemeenschappelijke regeling. Deze
zaken betroffen het moment en de inhoud van de evaluatie en een verzoek om in alle gemeenten
gelijktijdig en ruim voor het moment van behandeling de stukken aangeleverd te krijgen. Deze punten
zijn besproken in het Bestuurlijk Overleg Jeugd.
Toezeggingen
Het eerste verzoek in de ingediende moties was het naar voren halen van het moment van de evaluatie.
Wij zeggen toe de evaluatie te laten plaatsvinden voor 31 december 2021. Tevens zeggen wij toe het
volgende mee te nemen in de evaluatie:
- de samenwerking tussen de bij het servicebureau aangesloten gemeenten;
- het ingezette beleid en het resultaat hiervan;
- de uitvoering van de taken binnen het servicebureau, zoals omschreven in artikel 4 lid 1a tot en
met g.
Beide toezeggingen kunnen worden gedaan binnen de kaders van de voorgelegde stukken van de
gemeenschappelijke regeling. Een tekstuele wijziging van de regeling is niet benodigd. De
gemeenschappelijke regeling is ongewijzigd in werking getreden op 20 februari 2020. Met de
toezeggingen die u middels deze brief krijgt, kan er uitvoering worden gegeven aan uw moties.
Ook had u verzocht af te spreken dat alle tien de raden gelijktijdig en ruim voor het moment van
behandeling de stukken zullen ontvangen. Het is helaas niet mogelijk te garanderen dat dit altijd zal
lukken. Wel zeggen wij u toe om ons hiervoor in te spannen en hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
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Wij hopen hiermee te voldoen aan de door u gestelde vragen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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