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Inkoop jeugdhulp 2017

Geachte leden van het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij,
Tijdens het PHo Maatschappij van 20 januari jl. heeft u het amendement van de gemeente
Alphen aan den Rijn met betrekking tot de uitgangspuntennotitie inkoop jeugdhulp 201 7 en
de inkoopstrategie jeugdhulp 201 7 overgenomen. De strekking van het amendement was om
in aansluiting op de regionale inkoopstrategie een tweede aanpak mogelijk te maken voor de
inkoop van delen van de jeugdhulp per 1 januari 2017. Voor Alphen aan den Rijn markeert dit
besluit de start van een proces waarop wij ons gaan voorbereiden op het zelfstandig inkopen
van een deel van de jeugdhulp. Wij zijn dan ook blij met dit genomen besluit, aangezien dit
ons mogelijk maakt de inkoop voor de jeugdhulp te doen vanuit de lokale integrale opgave en
middels een aanpak die aansluit bij onze sturingsfilosofie binnen het sociaal domein.
Zoals verwoord in het amendement en besproken tijdens de bijeenkomst van 8 januari, het
PHo Maatschappij van 20 januari jl. begrijpen wij dat dit besluit ook consequenties heeft voor
de regio. In het amendement zijn daarom een aantal onderwerpen benoemd die nader
uitgewerkt zullen worden.
Hierbij benadrukken wij nogmaals dat wij onze verantwoordelijkheid in het verzekeringsmodel
zullen nemen. Op het nadrukkelijke verzoek van de gemeente Teylingen, Hillegom, Lisse,
Noordwijk en Noordwijkerhout dat in de nadere uitwerking van het verzekeringsmodel de
solidariteit van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gehandhaafd gaan wij dan ook graag
in, zoals reeds toegezegd door wethouder De Jager. Hierbij geldt dat solidariteit voor dat deel
van de jeugdhulp waarin gemeente Alphen aan den Rijn samen optrekt met de regio wordt
gehandhaafd en gemeente het eventuele risico van lokale contractering en de doorwerking
daarvan op de specialistische jeugdhulp niet zal neerleggen bij de regio.
Alphen aan den Rijn stelt zich verantwoordelijk voor alle eventuele juridische en financiële
risico's voor het deel dat zij zelf contracteert.
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De gemeente Alphen aan den Rijn zal, zoals ook al toegezegd bij het indienen van het
amendement, de genoemde punten in nauw overleg met de TWO uitwerken. Hierbij wordt
afgesproken dat zaken zodanig tijdig worden uitgezocht en geregeld dat zowel de TWO als
gemeente Alphen aan den Rijn de stap naar de markt op een zorgvuldige wijze kan blijven
zetten.
Wij hebben kennis genomen van de zorgen die door een aantal van u zijn geuit bij de
behandeling van het amendement. Wij zullen ons ten volle inspannen om deze zorgen weg te
nemen. Wij zien er naar uit om de uitwerking in goede samenwerking vorm te geven en de
resultaten van de lokale aanpak met u te kunnen delen.
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