
Beantwoording vragen Memo Sociaal Domein 
(met aanvulling vragen/antwoorden VVD)

CDA en VVD
Vraag:
Is het vaststellen van de subsidiebeschikking WIJ Heemstede 2019 en de Bibliotheek 2019 een 
collegebevoegdheid of raadsbevoegdheid?

Antwoord:
In artikel 3 van De Algemene Subsidieverordening Heemstede 2016 (vastgesteld op 24 maart 2016) 
staat ‘Het college is bevoegd tot het beslissen op subsidieaanvragen’. 

D66
Vraag:
Hoe hoog zijn de tarieven in de aanbesteding Jeugdwet (jeugdbescherming en jeugdreclassering)? 
Zijn deze verhoogd?

Antwoord:
De tarieven zijn ten opzichte van 2018 geïndexeerd met het jaarlijkse indexcijfer. Tijdens de 
aanbesteding is dit tarief hetzelfde gebleven. 

VVD
Vraag: 
Wat doet u voor bewoners die vanaf 2019 niet zo ruim in hun jasje zitten vanwege stijgende 
energierekening en BTW verhoging?

Antwoord:
We zijn gebonden aan landelijke regelgeving, de indexering wordt per 1 januari 2019 toegepast. Het is 
dan ook aan de Rijksoverheid om met oplossingen hiervoor te komen. 

Aanvulling vragen/antwoorden VVD 

Vraag: 
Wat is de ’status’ van een collegebericht? 

Antwoord: 
Hierover bent/wordt u separaat geïnformeerd.

Vraag: Verwerving Jeugd GGZ en Dyslexiezorg
Hoeveel aanbieders hebben zich gemeld om per 1/1/2019 in aanmerking te komen voor het bieden 
van jeugdhulp?

Antwoord: 
Het betreft hier een inkoopprocedure die uitsluitend is bedoeld voor tussentijdse instroom van nieuwe 
vrij gevestigden en groepspraktijken die Jeugd GGZ en/of Dyslexiezorg bieden. Deze procedure wordt 
tweemaal per jaar gevolgd en biedt nieuwe vrije gevestigden en groepspraktijken jaarlijks de 
mogelijkheid om per 1 januari of 1 juli in te stromen. In het najaar 2018 hebben zich 2 vrij gevestigden 
gemeld die per 1 januari 2019 voor een overeenkomst met de gemeente in aanmerking willen komen.

Vraag: 
Op grond van welke argumenten is de - bijna - keuze gemaakt voor die twee aanbieders? 

Antwoord: 
Vrij gevestigden en groepspraktijken die voldoen aan de gestelde eisen, komen in aanmerking voor een 
overeenkomst. Dit geldt voor beide inschrijvers.

Vraag: 
Waarom wordt gesproken van ‘voorlopige gunning’?



Antwoord: 
Het betreft hier een juridische term. Een gunningsbesluit is eerst voorlopig in die zin dat na 
besluitvorming een stand-still termijn volgt. 

Vraag: Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Een nieuwe gecertificeerde instelling heeft zicht gemeld met een eigen maatwerkproduct. Welk 
maatwerk-product is dit? 

Antwoord: 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) heeft niet ingeschreven voor de reguliere producten 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inschrijving betreft uitsluitend het product Intensief 
Casemanagement. Opgemerkt wordt dat JBRA hiermee niet voldoet aan de inschrijvingseis namelijk 
het aanbieden van de reguliere Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsproducten én aanvullend 
het aanbieden van een maatwerkproduct. 

Vraag: Welke meerwaarde biedt dit product eventueel voor Heemstede?

Antwoord: 
Om dit te kunnen beoordelen, is nadere informatie gevraagd aan de aanbieders over dit product. En is 
hierover in regionaal verband een gesprek gevoerd met de betreffende aanbieder. Wij constateren dat 
bij het maatwerkaanbod van JBRA het accent ligt bij een zeer intensieve inzet van deze partij. Dit heeft 
niet onze voorkeur: de inzet ligt primair bij het CJG, met ondersteuning van de Gecertificeerde Instelling. 
Vooralsnog zijn wij niet voornemens met JBRA hiervoor een overeenkomst aan te gaan.

Vraag: Als gesprek positief verloopt, hoe ziet het vervolgtraject er dan uit en welke planning heeft u 
voor ogen? In de tekst staat:..… De regio’s zijn nog in gesprek met een Gecertificeerde Instelling die 
heeft ingeschreven…... 

Antwoord: 
Wij zijn niet voornemens met JBRA een overeenkomst aan te gaan voor het product Intensief 
Casemanagement.

Vraag: is dit dezelfde instelling als die in de alinea hiervoor wordt genoemd?

Antwoord: 
Ja, dit is dezelfde instelling.

Vraag: Inkoop begeleiding individueel en dagbesteding
De overeenkomsten eindigen op 31 dec 2018 en kunnen niet meer verlengd worden. Echter, vanwege 
een bepaling in de overeenkomst is de aanbieder - bij beëindiging van de overeenkomst - verplicht de 
ondersteuning gedurende een jaar (lees: 2019) te continueren voor de cliënten. Waarom heeft het 
college voor deze wijze van verlenging gekozen (lees: aanbieder verplichten tot dienstverlening)?

Antwoord: 
We hebben er voor gekozen om met aanbieders die (hoog) specialistisch ondersteuning bieden per 1 
januari 2019 een overeenkomst voor 2 jaar aan te gaan. Deze overeenkomsten lopen tot en met 31 
december 2020. Uitsluitend in die situaties waarin géén nieuwe overeenkomst is aangegaan omdat er 
geen instroom van nieuwe cliënten wordt verwacht, is sprake van continuering van ondersteuning op 
grond van de continuïteitsbepaling uit de oude overeenkomst.

Vraag: Welk traject wordt gevolgd door het college om per 1/1/2020 een nieuwe overeenkomst te 
hebben met een aanbieder?

Antwoord: 
De overeenkomsten eindigen eerst per 1 januari 2021. In 2020 zullen we bepalen welke ondersteuning 
per 2021 dient te worden verworven en op welke wijze de verwerving zal gaan plaats vinden. 

Heemstede, 21 december 2018.


