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Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 8 september 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 8 september 2020

2 Spreekrecht inwoners

Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het 
werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Inwoners die het woord 
willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. 
Het moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden 
bepaald door de voorzitter.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)

3 Lokale steun Kenter Jeugdhulp

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer hebben in 
2019 een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp. Dit 
heeft geresulteerd in een verbeterplan. Hierin wordt als één van de oorzaken ook 
benoemd de tarieven die de gemeenten op basis van een aanbesteding per 1 
januari 2018 betalen voor de jeugd- en opvoedhulp. Inmiddels is voor de producten 
jeugden opvoedhulp een nieuwe verweringsprocedure gestart die per 15 
september 2020 moet leiden tot nieuwe reële tarieven. Met alle maatregelen uit het 
verbeterplan, inclusief de reële tarieven, zijn de financiële problemen voor Kenter 
Jeugdhulp nog niet opgelost. Om de zorgcontinuïteit zeker te stellen, is het 
eenmalig bieden van “lokale steun” aan Kenter Jeugdhulp passend.

Struijf

C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)

4 Rapportage Sociaal Domein 2019 (Q1 t/m Q4)  Op verzoek van de commissie

De uitvoering van de per 2015 gedecentraliseerde taken in het sociaal domein 
wordt (half)jaarlijks gemonitord via een afzonderlijke (half)jaarrapportage.
Voorgelegd wordt de Rapportage Sociaal Domein 2019 (Q1 t/m Q4).

Struijf



5 Open House procedure ambulante jeugdhulp  Op verzoek van D66

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.

Kernvraag D66
Welke risico's kleven aan deze constructie en hoe gaat het college deze 
ondervangen?

Achtergrond:
Regionaal gaan wij een open house constructie aan voor de inkoop voor 
ambulante jeugdzorg. Sinds 1/8 is er een nieuwe wet Bibob waardoor alle 
overheidsopdrachten getoetst kunnen worden. Helaas is dit bij (half) open house 
aanbestedingen niet mogelijk. Voor aanbestedingen op dit vlak kan bijvoorbeeld 
niet onderzocht worden of de partij waarmee zaken gedaan gaat worden 
betrouwbaar is en geen fout geld inbrengt. PGB is bijvoorbeeld een bekend 
onderwerp voor fraude.

Struijf

Overige punten

6 Campagne #500kinderen  Op verzoek van D66

7 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

8 Ontwikkelingen participatie Van der Have

9 Actiepuntenlijst

10 Wat verder ter tafel komt


