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Overeenkomsten Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning

Geachte raadsleden,
Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning aan onze inwoners. Om dat uit te voeren hebben
we overeenkomsten met aanbieders.
Verlengen van overeenkomsten Jeugd en Wet maatschappelijke
ondersteuning met één jaar
Voor het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) voor wat betreft de producten begeleiding groep en begeleiding individueel
hebben we overeenkomsten met aanbieders die lopen tot eind 2020. Wij hebben
besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de overeenkomsten met één jaar
te verlengen.
Hulp vanuit de Jeugdwet
De afgelopen periode is op verschillende manieren gewerkt aan de doorontwikkeling
van het jeugdhulpaanbod. Hierin zijn mooie stappen gezet. Zo werken aanbieders
van jeugdbescherming en jeugdreclassering intensief samen met het CJG om te
voorkomen dat de rechter gedwongen jeugdhulp in moet zetten. Ook zetten we er
samen met aanbieders op in om onze inwoners ‘zo thuis mogelijk’ te ondersteunen.
Een nieuwe inkoop vanaf 2022
Tegelijkertijd zien we voor de jeugdhulp aanleiding om dit proces te versnellen.
Eerste stap daarin is het formuleren van onze visie en ambities. Ook ligt er een
opgave in het slimmer organiseren van jeugdhulp en de financiën die daarvoor nodig
zijn. Daarom starten we met de voorbereiding van een nieuwe inkoop van jeugdhulp
waarbij de overeenkomsten ingaan op 1 januari 2022. We doen dit samen met de
gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland. De eerste stap is om met cliënten,
inwoners, aanbieders, en andere betrokken partijen zoals het onderwijs te
verkennen hoe de jeugdhulp er in de toekomst uit moet zien. We evalueren daarbij

ook de huidige inkoop. Uit deze inhoudelijke input formuleren we in 2020 onze visie
en ambities. Vervolgens stellen we een zogenaamde ‘verwervingsstrategie’ op.
Daarin beschrijven we de wijze waarop we jeugdhulp in willen kopen. Deze zal in het
eerste kwartaal van 2021 gereed zijn.
Een bovenregionaal plan voor de meest specialistische jeugdhulp
Parallel hieraan loopt een traject binnen Noord-Holland om een gezamenlijk plan op
te stellen voor de invulling van de meest specialistische jeugdhulp. Voor alle regio’s
geldt dat de ambitie is om hulp aan jeugdigen ‘zo thuis mogelijk’ vorm te geven. Dat
betekent dat we jeugdhulp met verblijf willen voorkomen en als dat toch noodzakelijk
is, die hulp in een situatie willen bieden die zoveel mogelijk lijkt op een thuissituatie.
Voor heel specialistisch jeugdhulpaanbod geldt dat we dit niet als afzonderlijke
regio’s in kunnen vullen. In gezamenlijkheid is vastgesteld dat een bovenregionaal
plan meerwaarde heeft voor jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel
een verblijfs- en intensieve behandelbehoefte hebben. Willen we ook voor deze
kinderen de zorg zo thuis mogelijk vormgeven, dan zijn bovenregionale afspraken
nodig. De uitkomsten van dit plan gebruiken we als input voor de invulling van
specialistische jeugdhulp in de nieuwe overeenkomsten.
Tijdelijke inkoop ambulante jeugdhulp aanvullend aan huidige overeenkomsten
Voor een beperkt aantal producten ambulante jeugdhulp is het voorstel om deze
aanvullend aan de huidige overeenkomsten nu alvast in te kopen. We constateerden
eerder dat de tarieven voor deze producten voor een aantal aanbieders niet reëel
zijn. Het voornemen was deze tarieven binnen de huidige inkoop te wijzigen. Maar
helaas bleek het juridisch niet mogelijk de tarieven voor alleen deze producten en dit
soort aanbieders aan te passen binnen de huidige inkoop. Om hen zo snel als
mogelijk wel reële tarieven te bieden, starten we hiervoor alvast een korte
inkoopprocedure op. De overeenkomsten die hieruit volgen lopen tot 1 januari 2022.
Hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
Er is geen aanleiding om de Wmo producten begeleiding groep en individueel per
2022 opnieuw aan te besteden. Bij de inkoop in 2018 zijn de producten opnieuw op
de markt gezet, waarbij indicaties meer afgestemd op het individu kunnen worden
afgegeven. De genoemde producten voldoen aan de vraag en de
transformatiedoelstellingen.
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