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Geachte commissieleden,

Tijdens de laatste commissievergadering hebben wij een betoog gehouden over onze zorgen 
met betrekking tot het concept verwervingsstrategie Jeugdhulp. Het was fijn om te merken 
dat veel van jullie onze zorgen delen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het nieuwe aanbestedingsplan wordt uitgesteld met een 
jaar omdat er nog veel onduidelijkheden en kritische vragen zijn. Nu het plan is uitgesteld 
zijn wij benieuwd naar wat het vervolg is. We begrijpen dat de verwervingsstrategie pas na 
de zomer weer op de agenda staat en vragen ons af: wat gebeurt er in de tussentijd? We 
zien hier een groot risico dat er wel wordt uitgesteld, maar er inhoudelijk niets verandert.

We hopen dat er in de gewonnen tijd voldoende ruimte zal zijn om als vrijgevestigden van 0-
23 in gesprek te gaan met de gemeente over de inhoud van de plannen en er gekeken kan 
worden naar een manier waarop de kwaliteit van zorg die wij nu bieden gewaarborgd kan 
blijven. 
In de commissievergadering van 9 maart jl. gaf wethouder Struijf aan dat gemeente 
Heemstede over het algemeen tevreden is over de huidige manier van werken in het kader 
van de jeugdhulp.

Wij vragen ons nog steeds af: welke afwegingen heeft de gemeente om de hulp die wij als 
vrijgevestigden van 0-23 bieden volledig te veranderen, terwijl wij nu al voldoen aan de 
inhoudelijke visie van het plan? 

In de commissievergadering van 9 maart werd ook het idee geopperd om de huidige manier 
van werken van de vrijgevestigde jeugdGGZ te behouden, en de nieuwe 
verwervingsstrategie alleen toe te passen bij grote zorgaanbieders. Wij hopen dat u deze 
optie serieus wilt overwegen. 

Graag willen we met u in gesprek hierover. Wij zijn bereid om mee te denken over inhoud en 
proces. 

Dank u wel voor uw aandacht.
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