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ONDERWERP
Collegebericht: inkoop jeugdhulp (uitstel aanbesteding perceel 2)

Inleiding
Met dit collegebericht wordt de raad geïnformeerd over de status van de inkoop 
Jeugdhulp en het uitstel van de aanbesteding van perceel 2. 

Status inkoop 
Voor de inkoop van de jeugdhulp per 1 januari 2023 loopt een 
aanbestedingsprocedure van de gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland en 
IJmond. Er wordt gewerkt met 2 percelen: perceel 1 voor de complexe jeugdhulp en 
perceel 2 voor de enkelvoudige jeugdhulp.

Inmiddels zijn voor perceel 1 alle aanbiedingen volgens planning ingediend en loopt 
de beoordeling van deze inschrijvingen. 

De inschrijving voor perceel 2 was eerder uitgesteld naar 7 november 2022. Voor dit 
perceel is echter een formele klacht ingediend met betrekking tot de (totstandkoming 
van) tarieven. De aanbestedende dienst heeft moeten besluiten tegemoet te komen 
aan deze klacht over de (totstandkoming van) tarieven.

Gelet hierop is het noodzakelijk om  de inschrijving voor perceel 2 tot nader order uit 
te stellen. 

Nieuw tariefonderzoek
Concreet betekent dit dat de periode van uitstel gebruikt wordt voor een 
tariefonderzoek. Nadat het tariefonderzoek is uitgevoerd, worden de nieuwe tarieven 
gepubliceerd en kan de aanbesteding voor perceel 2 worden voortgezet

De termijn van uitstel is op dit moment niet bekend, maar dit zal zeker enkele 
maanden zijn. De datum voor ‘uiterlijke ontvangst van inschrijvingen’  is daarom voor 
nu gezet op ‘voor onbepaalde tijd’. De aanbieders in perceel 2 zijn via TenderNed 
geïnformeerd over het uitstel. 

Zorgcontinuïteit
Ook in deze nieuwe situatie van uitstel staat zorgcontinuïteit centraal. Met 
aanbieders de op dit moment een overeenkomst hebben, wordt een 
overbruggingsovereenkomst gesloten. Zo gauw er meer informatie is over deze 
overbruggingsovereenkomsten en over het verdere verloop van de procedure 
informeren wij uw raad opnieuw.

Gunning perceel 1
De procedure voor perceel 1 blijft ongewijzigd. De verwachting is op 16 november 
de voorlopige gunning te kunnen publiceren. Voor perceel 1 gaan de nieuwe 
contracten zoals gepland in op 1 januari 2023


