In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
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Onderwerp: Procesvoorstel aanbesteding Jeugd- en Gezinsteams 2017
Inleiding
In de inkoopstrategie staat het volgende beschreven:
“In januari 2016 is de oprichting van de coöperatie voor de JGT’s een feit. De daarin
betrokken instellingen hebben de beslisdocumenten in de besluitvormingsroute gebracht. De
huidige contracten met de aan de JGT’s leverende zorgaanbieders worden verlengd. Tot 17
april 2016 is het mogelijk om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om in een licht
regime de inkoop van de jeugdhulp te organiseren. Voor de JGT’s geldt dat er behoefte
bestaat om de bemensing langdurig te organiseren. Bij voorkeur niet bij de individuele
zorgaanbieders, maar via het collectief van de coöperatie. Om dat mogelijk te maken wordt
voorgesteld om de contracten met een jaar te verlengen. In deze periode kan dan een
onderhandse aanbesteding plaatsvinden met de coöperatie voor een meerjarige inkoop van
de bemensing van de JGT’s.”
Naar aanleiding van bovenstaande is een proces gestart om door middel van een
enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure met de coöperatie te komen tot een
bemensing van de JGT’s voor de komende jaren. Hieronder staat kort het proces beschreven.
Proces
Om te komen tot een tijdige start van de onderhandse aanbestedingsprocedure (voor 17 april
2016), wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst en daarbij
behorende documenten.
De overeenkomst met de coöperatie zal bestaan uit:
- Overeenkomst tussen de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland
en de coöperatie, betreffende de inzet ten behoeve van het jeugd en gezinsteam;
- Een omschrijving van de dienstverlening, zoals we die vragen van de coöperatie,
inclusief een ontwikkelagenda;
- Een format gegevensuitvraag ten behoeve van onze eisen en wensen met betrekking
tot sturing en monitoring.
De inhoudelijke input voor de overeenkomst wordt geleverd door het Ambtelijk Overleg (AO)
Jeugd. De genoemde documenten komen in nauwe samenwerking met het AO Jeugd stand.
Tevens wordt met het AO Jeugd de contractduur met de coöperatie afgestemd.
Financiën
In de inkoopstrategie 2017 is als voorlopig budget voor de JGT’s aangehouden een bedrag
van €13.735.927 (inclusief Alphen aan den Rijn; zie kanttekeningen/risico’s hieronder). Dit
betreft de maximale financiële ruimte. De coöperatie zal voor de bemensing van de JGT’s
gefinancierd worden op het niveau van het budget 2016 (€12.609.397). Bezien zal worden of
extra budget voor 2017 nodig is, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de ontwikkelopgave.
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Het budget zal als totaalbudget gelden voor de coöperatie, om vanuit één budget de in de
overeenkomst begrepen JGT’s te bemensen. Er worden dus geen afzonderlijke budgeten
rechtstreeks aan de in de JGT’s deelnemende zorgaanbieders ter beschikking gesteld.
Ontwikkelagenda
De aangescherpte uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland zijn op 16 december
2016 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze uitgangspunten is de doorontwikkeling van
de JGT’s. Gemeenten hebben input geleverd met betrekking tot elementen die in deze
doorontwikkeling van belang zijn. Deze input wordt verder uitgewerkt in een
ontwikkelagenda, welke we binnen het contract met de coöperatie verder kunnen vormgeven.
Op deze wijze werken we aan het realiseren van de verschillende lokale en regionale
doelstellingen.
Kanttekeningen/risico’s:
De keuze van de gemeente Alphen aan den Rijn om een deel van de jeugdhulp (inclusief de
JGT’s) zelf in te kopen, heeft ook gevolgen voor dit aanbestedingstraject. Er zal minder
regionaal budget beschikbaar zijn, waarmee een vijftal minder JGT’s bemenst zullen worden.
Dit vraagt een aanpassing van de inkoop, de coöperatie en de zorgaanbieders die de JGT’s
bemensen. Tevens zullen de verschillende manieren van inkoop tussen Alphen aan den Rijn
en de regio ook inhoudelijk gevolgen kunnen hebben voor de toeleiding naar de zwaardere,
gespecialiseerde vormen van jeugdhulp.
De gevolgen van de keuze van Alphen aan den Rijn worden als afzonderlijke paragraaf
opgenomen in het Inkoopplan 2017.
Planning
In het PHO van 16 maart 2016 zullen de conceptovereenkomst en de daarbij behorende
documenten ter besluitvorming voorliggen, inclusief de planning voor 2016. Lokale
besluitvorming dient liefst voor 1 april 2016 plaats te vinden, doch uiterlijk voor 17 april
2016.
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