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ONDERWERP
Collegebericht: Verwerving jeugdhulp

Aangepaste planning verwerving jeugdhulp
Bij de bespreking van de concept verwervingsstrategie in de commissie 
Samenleving op 9 maart 2021 bent u mondeling geïnformeerd over  het voornemen 
om het tijdpad voor de verwerving van de jeugdhulp aan te passen. Inmiddels is 
regionaal afgestemd de beoogde ingangsdatum van de nieuw te sluiten 
overeenkomsten te verplaatsen van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Er wordt op deze 
wijze meer tijd ingeruimd om de gemeenteraden te betrekken en - in afstemming 
met de gemeenteraden - de dialoogfase voor te bereiden. Voor jeugdhulpaanbieders 
komt hiermee ook meer tijd om samenwerkingsverbanden te vormen en wordt er – 
na de eerste selectie -  meer ruimte genomen voor de dialoog met de aanbieders. 

Op dit moment wordt een gedetailleerde nieuwe planning met onder andere de 
nieuwe datum van publicatie van het preselectiedocument opgesteld. 

Verlenging huidige overeenkomsten
Gevolg van de ruimere planning is dat gebruik zal worden gemaakt van de 
verlengingsmogelijkheid zoals opgenomen in de huidige overeenkomsten t.w. een 
verlenging met één jaar. Dit betekent dat er gedurende een aantal maanden in 2022 
een overlap zal zijn tussen de oude en de nieuwe overeenkomsten. Dit heeft als 
voordeel dat er een implementatiefase is, die ruimte geeft voor ‘een zachte landing’ 
van de nieuwe werkwijze. 

In de praktijk zal dit betekenen dat in 2022 alleen de jeugdhulp die wordt geboden 
aan jeugdigen die instromen vanaf de ingangsdatum van de nieuwe 
overeenkomsten, zal vallen onder de nieuwe overeenkomsten. Deze overeen-
komsten zijn in die situaties voorliggend aan de dan verlengde overeenkomsten.

Vervolg
Met uw input, en die van andere gemeenteraden, wordt gewerkt aan het opstellen 
van het definitieve verwervingsstrategie jeugdhulp en het preselectiedocument. 
Deze documenten worden eind mei voor vaststelling aan de colleges voorgelegd. 
Vooruitlopend hierop zullen wij u begin mei 2021 (vóór de commissie Samenleving 
van 11 mei 2021) informeren over de wijze waarop de geleverde input zal worden 
verwerkt.

Daarnaast bespreken we begin april met de portefeuillehouders van Zuid-
Kennemerland en IJmond de samenloop tussen de verwerving van de jeugdhulp 
(waaronder de inhoudelijke voorbereiding voor de dialoogfase) en de regiovisie en  
de mogelijkheid om deze inhoudelijk aan elkaar te verbinden. Hierover wordt u op 
een later moment nader geïnformeerd.


