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Zaaknummer : 634058  
Afdeling : Welzijnszaken  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Niet actief op website publiceren 
 
ONDERWERP 
Open House procedure ambulante jeugdhulp 
 
SAMENVATTING 
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp 
aan haar inwoners. In vervolg op eerdere besluitvorming (19 mei 2020) wordt voor 
de inkoop van een aantal ambulante producten jeugd- en opvoedhulp voorgesteld 
bijgaand toelatingsdocument (inkoopdocument met programma van eisen) vast te 
stellen. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Jeugdwet 
 
BESLUIT B&W 
1. Het toelatingsdocument ambulante jeugdhulp inclusief bijlagen vast te stellen. 
2. Op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming 
economische en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige 
bevoordeling van derden) geheimhouding op te leggen ten aanzien van het onder 1 
genoemde document tot 14 juli 2020. 
3. De te nemen gunningsbesluiten te mandateren aan de domeinmanager 
Samenleving, na afstemming met de portefeuillehouder sociaal domein. 
4. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk). 
 
BESLUIT BURGEMEESTER 
De portefeuillehouder sociaal domein te machtigen voor het ondertekenen van de 
overeenkomsten. 
 
AANLEIDING 
Op 19 mei heeft u besloten (Hoegle 606447) om een beperkt aantal producten 
ambulante jeugdhulp apart in te kopen. Aanleiding hiervoor was de constatering dat 
de tarieven voor deze producten voor een aantal aanbieders van jeugd- en 
opvoedhulp niet reëel zijn.  
 
MOTIVERING 
Het gaat hier om producten die in het verleden werden aangeboden vanuit de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) én vanuit de Jeugd- en opvoedhulp 
(JOH). In de aanbesteding is vanaf 2018 dit onderscheid niet meer gemaakt en zijn 
de tarieven voor de indirecte tijd verdisconteerd in het tarief. Dit vanuit de gedachte 
dat dit aanbieders stimuleert om jeugdhulp meer in aanwezigheid van de cliënt te 
bieden. Gebleken is dat de JOH aanbieders méér indirecte cliëntgebonden tijd 
inzetten dan waar bij de vaststelling van de tarieven vanuit is gegaan. 
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Helaas bleek het juridisch1 niet mogelijk om de tarieven voor alleen deze producten 
en voor zover deze de jeugd- en opvoedhulp betreffen aan te passen binnen de 
huidige inkoop (gebaseerd op een in 2017 gevoerde aanbestedingsprocedure).  
Om de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor de producten Begeleiding 
Ambulant (A, B en C), Behandeling Individueel (A en B) en Ambulante spoedhulp 
zo snel als mogelijk reële tarieven te betalen, is besloten om deze te gaan verwerven 
via een  korte inkoopprocedure (open house).  
 
Het toelatingsdocument 
In vervolg op het besluit van 19 mei 2020 is bijgaand toelatingsdocument opgesteld. 
Inhoudelijk is deze zoveel mogelijk gelijk aan de eerdere aanbesteding uit 2017 (de 
hieruit voortvloeiende overeenkomst lopen tot en met 31 december 2021). Afwijkend 
is dat nu voor de producten ambulante jeugd en opvoedhulp zowel de direct als 
indirect cliëntgebonden tijd gefactureerd mag worden.  
  
Regionale samenwerking 
Afstemming heeft op meerdere momenten plaats gevonden in het regionaal 
portefeuillehouderoverleg sociaal domein.  
Gelijkluidende besluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges van Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort.  
 
Verdere procedure 
Na vaststelling van het Toelatingsdocument in de betrokken gemeenten wordt 
gestart worden met de inkoopprocedure. Deze procedure wordt begeleid door de 
inkoper sociaal domein van de gemeente Haarlem 
 
FINANCIËN 
De uitgaven voor de ambulante begeleidingsproducten Jeugd- en Opvoedhulp 
zullen stijgen. De mate waarin is afhankelijk van de werkelijke ureninzet. De kosten 
komen ten laste van de in de begroting opgenomen post voor de uitgaven Jeugdwet 
(zorg in natura). 
 
COMMUNICATIE 
Tot het moment van publicatie is het Toelatingsdocument geheim. Dit vanwege 
bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en 
voorkomen onevenredige bevoordeling van derden (artikel 55, lid 1 Gemeentewet 
en artikel 10, lid 2 aanhef en onder sub sub b en g van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur). 
 
Het Toelatingsdocument wordt gepubliceerd op de website van de gemeente 
Haarlem. De aanbieders jeugd- en opvoedhulp die gecontracteerd zijn voor 
ambulante begeleidingsproducten worden gewezen op deze publicatie. 
 
BIJLAGE 
Toelatingsdocument met bijlagen 
 
 
 

 
1 Advies Pels Rijcken: binnen de huidige aanbesteding is het niet mogelijk om voor enkele aanbieders 
tarieven te wijzigen. 


