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Op 3 november zo16 heeft u de motie "Benchmark in de jeugdzorg" (zie bijlage r) aangenomen.
Deze motie verzoekt het college het volgende:
De mogelijkheid te onderzoeken om met andere gemeenten een benchmark uit te laten
uoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid uan de uerschillende inkoopmodellen in
de jeugdzorg. Deze te financieren uanuit de 3D resert)e. De uitkomsten hieruan uoor de
perspectiefnota. uan 2017 aan de raad te zenden.

In gesprek met het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij, het Ambtenarenoverleg Jeugd en
de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp (TWO) hebben wij de mogelijkheid om met andere
gemeenten een benchmark uit te laten voeren, onderzocht. Al deze gremia gaven aan dat er op
dit moment geen behoefte is bij andere gemeenten om regionaal bovenstaande benchmark uit te
laten voeren. Een soortgelijke vergelijking van inkoopmodellen zal op een later moment (vanaf
april zorS) bij het opstellen van de inkoopstrategie Jeugdhulp zozo en verder, worden
meegenomen.

Hieronder lichten wij toe waarom er nu in de regio geen voorkeur is voor een dergelijke
benchmark.

Constateringen Motie
De constateringen die hebben geleid tot deze motie zijn begrijpelijk maar verdienen nadere
toelichting om een volledig beeld te scheppen.
De evaluatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap (de samenwerking tussen de
gemeenten in de regio Holland Rijnland in de vorm van de TWO) wordt in april zorS

afgerond.
Er zijn diverse inkoopmodellen in de verschillende regio's. Hier is een algemene
vergelijking van (zie bijlage 2). Op dit moment is er echter nog geen vergelijking van de
opbrengsten van deze inkoopmodellen mogelijk. Dit komt omdat de inkoopmodellen in
ontwikkeling zijn en regelmatig worden bijgesteld. Uiteraard wordt bij de nieuwe
inkoopronde (jeugdhulp 2o2o en verder) opnieuw gekeken welk inkoopmodel het beste
past bij onze wensen en behoeften.
Het feit dat er regio's zijn die binnen de beschikbare budgetten zijn gebleven en zelfs
onderbesteding hebben, heeft vooral te maken met de verdelingen van de budgetten op
basis van het objectief verdeelmodel. Voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland pakt
het objectieve verdeelmodel nadelig uit. Hierover wordt een gezamenlijke lobby richting het

Rijk voorbereid.
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Regionale planning
Hieronder volgt de regionale planning van de evaluatie van het gezamenlijke
opdrachtgeverschap en de voorbereidingen voor het nieuwe inkoopproces vanaf zozo.
- Eualuatie gezamenlijk opdrachtgeuerschap: Eind zorT wordt een evaluatiekader
opgesteld, waarvoor bij de raden van de HR gemeenten om input wordt gewaagd.
Vervolgens zal in het eerste kwartaal zor8 de evaluatie van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap plaatsvinden, waarna in april zorS de definitieve evaluatie voorligt in
PHO Maatschappü en vervolgens in de colleges van B&W en de raden van de gemeenten in
Holland Rijnland.
- Inkoopstrategie 2o2o en uerder: Vanaf april zot8 wordt gestart met het opstellen van de
Inkoopstrategie zozo en verder. Op dat moment wordt een vergelijking gemaakt tussen de
diverse inkoopmodellen die landelijk worden gehanteerd. De inkoopstrategie zozo wordt
in het vierde lauartaal van zor8 voorgelegd aan de colleges van B&W en de raden van de
gemeenten van Holland Rijnland.
- Inkoopplan zozo enuerder; Na het vaststellen van de Inkoopstrategie zozo en verder
wordt het Inkoopplan zozo en verder opgesteld. Dit plan moet in het eerste kwartaal van
zory af zijn. Hierna start de inkoop van de jeugdhulp voor 2o2o en verder conform het
gekozen inkoopmodel.

Conclusie
Kortom, uit het beeld van de regio kunnen wij concluderen dat er een logischer moment komt
voor een vergelijking van de inkoopmodellen (benchmark). Wij sluiten ons hierbij aan en zullen
u uiteraard informeren over de uitkomsten.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie beschouwen wij hiermee de motie "Benchmark in
de

b¡jla9e(n)

jeugdzorg" als afgedaan.

Bijlage r: kopie motie "Benchmark in de Jeugdzorg
Bijlage z : de nieuwe aanvulling van het sociaal domein/ Analyse inkoop zor5 door gemeenten
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