
Annotatie bij inkoopstukken Jeugd  
 
Voor het inkopen van jeugdhulp heeft de werkgroep programma jeugdhulp 2015 een aantal 
inkoopdocumenten opgesteld. Het gaat om een Uitnodiging tot contractering (UTC) en 
diverse percelen. Ook heeft de werkgroep een concept college / raadsvoorstel gemaakt 
waarin diverse onderdelen ter sprake komen.  
 
Vraag die voorligt aan het AO jeugd: Graag jullie reactie op de inkoopdocumenten (de UTC 
en de percelen) en het concept college/raadsvoorstel. 
 
 
Uitnodiging tot contractering 
De UTC is geschreven voor instellingen (groot en klein), uitgezonderd de vrijgevestigden. 
Instellingen moeten allemaal voldoen aan het gestelde in de UTC. De UTC beschrijft de 
inkoopprocedure en presenteert eisen en uitgangspunten op de volgende onderdelen:  

- Geschiktheidseisen 
- Eisen met betrekking tot de beroepsbevoegdheid  
- Eisen met betrekking tot technische en beroepsbekwaamheid 
- Eisen met betrekking tot informatievoorziening en kwaliteit 
- Inhoudelijke eisen aan de hulpverlening 
- Eisen met betrekking tot de prijs 

 
Percelen 
In totaal zijn er 8 percelen. De percelen liggen ‘onder’ de uitnodiging tot contractering. In de 
percelen worden specifieke uitgangspunten, doelen en eisen gesteld aan de diverse vormen 
van jeugdhulp. De 8 percelen zijn:  

- Verblijf  
- Gesloten Jeugdhulp 
- Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
- Ernstige enkelvoudige dyslexie 
- Basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (GBGGZ) 
- Specialistische geestelijke gezondheidszorg jeugd (SGGZ) 
- Gespecialiseerde jeugdhulp kinderen en jongeren met een beperking  
- Jeugd- en Gezinsteams (dit perceel wordt (nog) niet gepubliceerd of aangeboden 

en moet nog verder uitgewerkt worden). 

Aandachtspunt: de percelen zijn nog in ‘bewerking’ en ‘beweging’. Per dag verfijnt de 
werkgroep de inhoud van alle percelen. Vanwege het verzenden van de stukken voor het AO 
Jeugd sturen wij nu alvast mee wat we op dit moment (6 aug) hebben. Het kan dus zijn dat 
er op 12 augustus al weer inhoudelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden.  
 
College en raadsvoorstel 



Het college en raadsvoorstel gaat over de volgende onderwerpen:  
Collegevoorstel: 

- Vaststellen van de notitie inclusief begroting jeugdhulp 2015 waarmee je 
aangeeft welk bedrag nodig is voor de specialistisch hulp (regio) en welk deel je 
lokaal te besteden hebt.  

- Instemmen met de gedragslijn variant 3 PGB 
- Instemmen met een contractduur van twee jaar in voorkomende gevallen (in 

voorstel opdrachtgeverschap stond nog 1 jaar, zie het UTC voor verheldering.  
- Instemmen met de inkoopdocumenten 
- Vaststellen van de algemene inkoopvoorwaarden jeugdhulp 
- Mandaat verlening aan de secretaris van HR voor het besluiten tot het aangaan 

van contracten en daadwerkelijk ondertekenen daarvan en alles wat bij de 
uitvoering hoort. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de notitie jeugdhulp 2015 en daarmee de 
budgetten vast te stellen.  
 
Proces en planning  
 
(Voorafgaand: op 17 juli is een informatiebijeenkomst geweest voor alle zorgaanbieders uit 
de regio en aanbieders buiten de regio nu (nog) cliënten uit onze regio hebben). 

1. AO Jeugd 12 augustus bespreken concept inkoopdocumenten 
2. PHO Sociale Agenda 15 augustus bespreken concept inkoopdocumenten  
3. Publicatie concept inkoopdocumenten via website 15 augustus1 (stukken onder 

voorbehoud van instemming colleges) 
4. PHO Sociale Agenda 29 augustus inkoopdocumenten ter vaststelling door naar 

colleges. 
5. Vaststelling inkoopstukken en notitie jeugdhulp 2015 in het college tweede week 

september!  
6. Vaststelling notitie jeugdhulp 2015 door raad in oktober! Dit betekent dat elke 

gemeente nu al aan de griffie moet vragen tijd te maken voor de behandeling van de 
stukken in oktober; de inkoopdocumenten kunnen ter kennisgeving meegestuurd 
worden maar hoeven niet vastgesteld te worden door de gemeenteraad. 

Voor een gedetailleerde planning van het inkooptraject wordt verwezen naar de planning in 
de bijlage. Ook heeft de werkgroep een activiteiten overzicht toegevoegd van de 
werkzaamheden van de werkgroep.  
 
 

                                               

1 Vanwege het (intensieve) inkooptraject moeten de stukken half augustus gepubliceerd 
worden, willen wij contracten kunnen sluiten in november.  



 
Overige aandachtspunten 
 
De afgelopen weken heeft de werkgroep veel vragen gekregen over de inzet en budgetten 
van Kwadraad. Welke reservering hebben gemeenten gemaakt? Is men al begonnen met 
subsidieafspraken Kwadraad? Bij voorkeur uitstellen, de werkgroep neemt de budgetten bij 
voorkeur mee in de raamovereenkomsten met de coorporatie van de JGT. Graag stand van 
zaken en gereserveerde budgetten voor eind augustus doorgeven aan de werkgroep 
zorgprogramma Jeugdhulp 2015 via jeugdhulp@hollandrijnland.net. 
 
Wat voor documenten zijn er nog meer?  
Bij het UTC en de percelen horen veel bijlagen. Deze hebben we niet meegestuurd. Meestal 
zijn het standaard bijlage bij een inkoopprocedure of landelijk vastgestelde kaders.  
De werkgroep werkt nog aan de contracten. Er komen drie soorten contracten.  

1. Raamovereenkomst maatwerk voor grote instellingen (denk aan GI’s en de grote 
regionale instellingen) 

2. Raamovereenkomst voor kleine instellingen 
3. Standaard contracten voor de vrijgevestigden 

 


