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Geachte leden van de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid,
In de regio Zuid-Holland Zuid werken we aan een inkoopkader jeugdhulp dat zal ingaan op 1
januari 2022. Op 7 mei 2020 bent u hierover via een memo geïnformeerd en gevraagd om
input te leveren ten aanzien van de uitgangspunten en ambities. Met de inbreng van uw
raden en van andere belangrijke stakeholders, zoals zorgaanbieders, Stichting Jeugdteams
en cliëntenorganisaties, krijgt het concept inkoopkader momenteel vorm en inhoud. Het
kader wordt op 24 september besproken in het AB van de Dienst Gezondheid en Jeugd. U
wordt in het laatste kwartaal van 2020 in staat gesteld om een zienswijze te geven op het
voorgenomen besluit van het AB.
In het memo van 7 mei gaven wij al aan dat wij u medio september opnieuw zullen
consulteren. Hiervoor organiseren wij twee bijeenkomsten, namelijk op woensdagavond 16
en donderdagavond 17 september. Aan de plaats, tijd en vorm wordt nog gewerkt, maar
wij vragen u om alvast één van deze twee data in uw agenda te reserveren. Voor beide
avonden geldt een identiek programma. In verband met de maatregel om 1,5 meter afstand
te houden én om u een keuzemogelijkheid te geven, bieden wij twee momenten aan.
Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat de bijeenkomsten ook digitaal te volgen zijn.
In deze regionale bijeenkomsten nemen wij u weer wat verder mee in het proces. We
spreken dan over het inkoopkader en geven een vooruitblik op de inkoopstrategie: hoe
geven we invulling aan het zorglandschap, waar vindt een afbakening plaats en welke
inkoopmethodiek past hier het beste bij. Wij hopen u in september te mogen ontmoeten en
wensen u alvast een goede vakantie in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
De stuurgroep en werkgroep 'Inkoopkader Jeugdhulp 2022 en verder'

