
D66 VRAGEN C-stuk Verwerving jeugdhulp preselectiedocument

1 - Vermeld is dat de raad gevraagd wordt om bij marginale aanpassingen de wethouder te 
mandateren. Daar kan ik mij in vinden maar als het gaat om principiële wijzigingen dat het college 
aan zet is. Die snap ik niet. De vraag is dus: Met welk besluit heeft de raad het college gemandateerd 
om in dit dossier principiële besluiten te nemen? 

Als de raad dit heeft besloten dan zou het toch zo zijn dat het college de wethouder de ruimte geeft 
om marginale aanpassingen uit te voeren. Hoe moet ik dat zien?

Antwoord:
In dit kader worden bij principiële wijzigingen uitsluitend die wijzigingen bedoeld die behoren tot de 
bevoegdheid van het college (de uitvoering van de inkoop), maar verdergaan dan eventuele 
marginale wijzigingen.
Dit is opgenomen omdat bij de behandeling van de Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en 
IJmond in de diverse raden nog moties of amendementen konden worden ingebracht. Dit zou er toe 
kunnen leiden dat het preselectiedocument formeel opnieuw aan het college zou moeten worden 
voorgelegd, waarvoor in het proces geen ruimte meer was. Om dit te voorkomen, is in het 
collegebesluit opgenomen dat de portefeuillehouder gemandateerd wordt om marginale wijzigingen 
door te mogen voeren. 

Het preselectiedocument is op 15 oktober 2021 gepubliceerd, zoals dat door het college is 
vastgesteld. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zo nodig marginale wijzigingen toe 
te passen.

2 - Aangegeven is dat de kosten binnen de begroting van jeugdhulp vallen. Wellicht is mijn onkunde 
hier debet aan maar ik kan dit niet in de begroting terug vinden. De vraag is dan ook : Wat zijn de 
kosten? 

Antwoord:
In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 3.208.375 voor ‘Jeugdwet: jeugdhulp zorg in 
natura (6.672.01.10)‘. De verwerving van de jeugdhulp voorziet er in dat deze jeugdhulp ook 
daadwerkelijk beschikbaar is.

Daarnaast wil ik het voorstel doen om in beleidsdocumenten voor informatie niet te verwijzen. Graag 
duidelijk benoemen waar het om gaat. Natuurlijk is het van toegevoegde waarde als er dan via een 
voetnood o.i.d. precies wordt aangegeven van uit welk document+ pagina dit terug te vinden is.

Antwoord:
Bedankt voor het voorstel, we nemen het mee in toekomstige stukken.


