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Concept Ontwikkelovereenkomst Inkoop
Jeugdhulp 2017
Platformtaak volgens gemeente
De 13 gemeenten binnen Holland Rijnland
hebben in het kader van de transitie van de
jeugdzorg afgesproken gezamenlijk de
jeugdhulp te contracteren en de hiervoor
bestemde budgetten in te zetten, met ruimte voor
lokaal maatwerk.

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

13 april 2016

5.

Advies PHO

Kennisnemen van de concept
ontwikkelovereenkomst tussen de
samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland
en de opdrachtnemers Jeugdhulp

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

Niet van toepassing

Eind 2016 heeft het portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij de Inkoopstrategie vanaf 2017
behandeld en hierover positief geadviseerd aan
de colleges. Op basis hiervan is het inkoopplan
voor het organiseren van de inkoop van de
jeugdhulp in 2017 opgesteld. De voorliggende
concept-ontwikkelovereenkomst is een parapluovereenkomst die binnen bestuurlijk aanbesteden
wordt gebruikt als voorwaarde voor partijen om
zogenaamde resultaatovereenkomsten te kunnen
afsluiten.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

10.

Bestaand Kader

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

Relevante regelgeving:
Jeugdwet
Eerdere besluitvorming:
PHO 16 december 2015: Inkoopstrategie
Jeugdhulp vanaf 2017
PHO 16 maart 2016: Inkoopplan Jeugdhulp 2016

* weghalen wat niet van toepassing is

Informatienota PHO (concept)
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

PHO Maatschappij
13 april 2016
Katwijk

Onderwerp:
Concept ontwikkelovereenkomst jeugdhulp

Kennisnemen van:
- Concept Ontwikkelovereenkomst tussen de samenwerkende gemeenten in
Holland Rijnland en de opdrachtnemers jeugdhulp
Inleiding:
Op 16 maart jl. is het Inkoopplan Jeugdhulp 2017 behandeld in het PHO Maatschappij.
De eerstvolgende mijlpaal met betrekking tot het inkoopproces voor 2017 is het
publiceren van de benodigde inkoopdocumenten, waaronder de concept
ontwikkelovereenkomst. Deze concept overeenkomst wordt u hierbij ter informatie
aangeboden.
Kernboodschap
De concept ontwikkelovereenkomst dient als paraplu-overeenkomst met betrekking tot de
contractering voor 2017 tot en met 2019.
Consequenties:
1.1
Met de ontwikkelovereenkomst geven we invulling aan de volgende stap bij
bestuurlijk aanbesteden
Zoals in het inkoopplan 2017 beschreven, vindt er een drietal inkooptrajecten plaats:
1. Onderhandse aanbesteding JGT’s (via de coöperatie);
2. Bestuurlijke aanbesteding Ambulante Jeugdhulp en Jeugdhulp met Verblijf;
3. Onderhandse aanbesteding gecertificeerde instellingen (GI’s).
De ontwikkelovereenkomst is een paraplu-overeenkomst die binnen bestuurlijk
aanbesteden wordt gebruikt als voorwaarde voor partijen om zogenaamde
resultaatovereenkomsten te kunnen afsluiten. In deze ontwikkelovereenkomst worden
zaken vastgelegd met betrekking tot communicatie, overlegstructuur, ontwikkeling en
besluitvorming. De ontwikkelovereenkomst heeft een duur van drie jaar (conform de duur
van de af te sluiten resultaatovereenkomsten).
Partijen dienen de ontwikkelovereenkomst te ondertekenen om in aanmerking te komen
voor een of meerdere resultaatovereenkomsten. In de resultaatovereenkomsten worden

zaken vastgelegd zoals de in te kopen diensten/zorgvormen/producten en de
bijbehorende financiering.
1.2

Door het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst committeren alle partijen
zich aan de regionale uitgangspunten met betrekking tot jeugdhulp en de daarin
gewenste transformatie
De regionale uitgangspunten jeugdhulp worden als bijlage toegevoegd bij de
ontwikkelovereenkomst. Hiermee committeren alle partijen zich aan deze uitgangspunten.
Omdat deze uitgangspunten de basis vormen voor de inkoop van 2017 en verder, dienen
ook de coöperatie en de gecertificeerde instellingen deze ontwikkelovereenkomst te
ondertekenen, ook al maken zij onderdeel uit van afzonderlijke inkooptrajecten.
1.3
Ondertekening van de ontwikkelovereenkomst vindt plaats op 17 mei a.s.
De concept-ontwikkelovereenkomst zal worden behandeld aan de eerste fysieke
overlegtafel op 12 april a.s. Op basis van dit concept kunnen alle belanghebbenden
vragen stellen en kan de overeenkomst eventueel op punten aangepast worden. Het doel
is de ontwikkelovereenkomst te laten ondertekenen op 17 mei (derde overlegtafel). Deze
overlegtafel krijgt derhalve een speciaal karakter. Namens de samenwerkende
gemeenten in Holland Rijnland zal DB gemandateerd zijn de overeenkomsten te
ondertekenen.

Communicatie:
De concept-ontwikkelovereenkomst zal worden behandeld aan de eerste fysieke
overlegtafel op 12 april a.s.
Uitvoering:
Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij wordt op de hoogte gehouden van alle
stappen in het inkooptraject.
Bijlagen:
Bijlage 1:

NB:

Concept Ontwikkelovereenkomst tussen de samenwerkende gemeenten
in Holland Rijnland en de opdrachtnemers jeugdhulp
De bijlagen waarnaar in de ontwikkelovereenkomst wordt verwezen, zijn
niet als bijlage opgenomen bij deze informatienota; het betreft
documenten die van belang zijn voor de opdrachtnemers.

