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Geachte raad,

Hierbij informeren wij u over de inkoopstrategie Jeugdhulp zo16. De inkoopstrategie Jeugdhulp
zor5 is in het PHO Sociale Agenda van22 april uiwoerig besproken, waarna deze in juni door
ons is vastgesteld . Procesmatig past dit binnen de kaders zoals u die heeft gesteld, maar de
inkoopstrategie Jeugdhulp zo16 is een belangrijk onderwerp en wij vinden daarom van belang u
hiervan op de hoogte te stellen.
De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland hebben de Tijdelijke Werkorganisatie
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) ingesteld met als doel het inhoudelijk
opdrachtgeverschap jeugdhulp te vervullen. Onderdeel daarvan is voorstellen te doen over de
wijze waarop de inkoop vorm krijgt. Vorig jaar is voor het eerst ervaring opgedaan met de
inkoop van de jeugdhulp. Hierbij zijn met name bestaande aanbieders voor t jaar
gecontracteerd met een optie tot verlenging met r jaar, mede om de zorgcontinuTteit te
waarborgen. Voor zo16 wordt opnieuw bekeken hoe de inkoop vorm krijgt. Hiervoor is de
inkoopstrategie Jeugdhulp zo16 opgesteld door de TWO. Deze is besproken in het PHO Sociale
Agenda. Onze portefeuillehouder heeft in het PHO Sociale Agenda een aantal aandachtspunten
voor het inkoopplan aangedragen, zoals o.a. uitwerking plan B (in het geval zorgaanbieders niet
akkoord gaan met verlenging) in het komende inkoopplan, zakelijk contractmanagement en
flexbudget. Deze aandachtspunten zijn opgenomen in de inkoopstrategie Jeugdhulp en worden
uitgewerkt in het komend inkoopplan.

Bíjeenkomsten
In maart zor5 hebben drie regionale bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de raadsleden van
de gemeenten binnen Holland Rijnland zijn geïnformeerd over de inkoop zor5. Daarnaast is
tijdens deze bijeenkomsten inbreng gewaagd voor de inkoop zo16. In de bijlage bij deze brief
treft u een korte samenvatting van de drie bijeenkomsten aan.
Daarnaast heeft de TWO ook een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met aanbieders en hen
bevraagd over een aantal onderwerpen. Een kort verslag van deze bijeenkomsten treft u
eveneens aan bij deze brief.

Inkoopstrategíe
De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn betrokken bij de inkoopstrategie voor zo16.
De inhoud van de inkoopstrategie Jeugdhulp betreft:

zot6
Voor zo16 wordt ingezet op verlenging van de contracten, omdat op dit moment er te weinig
sturingsinformatie beschikbaar is om beleidsrijk en transformatiegericht te kunnen inkopen
voor zo16. Bij het verlengen van de contracten is ruimte voor het maken van nieuwe
inhoudelijke, transformatierijke en financiële afspraken, binnen de kaders van het perceel
waarop de zorgaanbieder is gecontracteerd
Voor de Jeugd- en Gezinsteams wordt een nieuw voorstel uitgewerkt, waarbij de uitgangspunten
zijn niet te bezuinigen op de Jeugd- en Gezinsteams en de lokale invloed bij de Jeugd- en
Gezinsteams te vergroten.
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Yoor zotT en verder wordt opnieuw aanbesteed en zullen ook de huidige beleidskaders worden
bijgesteld op basis van opgedane ervaringen en het daadwerkelijke zorggebruik. Er komt dan
meer ruimte voor nieuwe zorgaanbieders.
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Inkooppløn
In dit plan worden de verlenging van de
huidige contracten voor zo16 verder uitgewerkt, waarin de benodigde bezuinigingen en
transformatie-elementen zijn verwerkt. Het inkoopplan zal in juni zor5 worden besproken in
het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda en zal daarna ter besluitvorming aan ons worden
De volgende stap in het proces is het inkoopplan.

voorgelegd.

Verlengíng contrø,cten
De laatste fase in het inkoopproces is de daadwerkelijke uiwoering van het vastgestelde

inkoopplan zo16. Het betreft de contractonderhandelingen die uiteindelijk zullen leiden tot
ondertekende contracten voor het jaar zot6. Dit wordt uitgevoerd door de medewerkers van de
TWO.

Wij verwachten u voldoende te hebben ingelicht over het proces rond de inkoop jeugdhulp zo16.
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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- Verslag bijeenkomst met aanbieders
- Verslag bijeenkomst met raadsleden

