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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Nadere contractering Jeugdhulp 2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De 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. 
Bijgaand voorstel zorgt ervoor dat de jeugdhulp in 
Holland Rijnland in 2015 geborgd is volgens de 
eisen die de wet stelt en binnen het budget dat in 
gezamenlijkheid beschikbaar is. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 december 
2014 
 
 

 
 
 
18 december 
2014 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland ten aanzien van het voorstel 
voor gunning jeugdhulp 2015 aan een drietal 
aanbieders volgens de niet openbare bijlage. 

2. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland om de benodigde kosten voor 
contractering van deze drie aanbieders te dekken 
vanuit de post onvoorzien zoals opgenomen in de 
begroting Jeugdhulp 2015. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Gemeenten moeten contracten afsluiten met 
aanbieders van jeugdhulp. In de 
aanbestedingsronde zijn de meeste aanbieders 
inmiddels gecontracteerd. Een voorstel hierover is 
28 november in het PHO geweest. Een aantal 
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aanbieders heeft zich om diverse redenen niet 
aangemeld bij de aanbesteding, maar komt wel in 
aanmerking voor een contract. Via dit voorstel 
wordt voorgesteld aan een drietal aanbieders alsnog 
over te gaan tot gunning. Passend binnen de 
begroting en de wettelijke kaders.  

8. Inspraak   Nee X 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen Past binnen de begroting jeugdhulp 2015 

10. Bestaand Kader Relevante wet- en regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
Hart voor de jeugd (beleidsplan) 
Verordening jeugdhulp 
Regionaal opdrachtgeverschap 
Notitie jeugdhulp, inclusief begroting 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 12 december 2014 
 

Locatie: Holland Rijnland 
Agendapunt:  
Kenmerk:  

 
 
 
Onderwerp: 
Nadere contractering Jeugdhulp 2015 
 
 
Beslispunten: 

1. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland ten aanzien van het 
voorstel voor gunning jeugdhulp 2015 aan een drietal aanbieders volgens de niet 
openbare bijlage. 

2. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland om de benodigde 
kosten voor contractering van deze drie aanbieders te dekken vanuit de post 
onvoorzien zoals opgenomen in de begroting Jeugdhulp 2015.  
 
 

Inleiding: 
Gemeenten zijn met ingang van 1-1-2015 verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. 
Daarbij moet worden voldaan aan de eisen die de wet- en regelgeving stellen. Eén van de 
onderdelen hiervan is het overgangsrecht. Daarin is bepaald dat cliënten die in zorg zijn op 31 
december 2014 of een indicatie voor zorg hebben, maximaal een jaar dit recht op zorg 
houden bij de aanbieder waar zij in zorg zijn. Binnen Holland Rijnland is besloten om de 
contractering van de specialistische jeugdhulp gezamenlijk uit te voeren.  
Er heeft een uitnodiging tot contractering (utc) plaatsgevonden, er zijn perceelbeschrijvingen 
gemaakt en er zijn offertes uitgebracht door bestaande aanbieders die in 2014 zorg 
verleenden aan kinderen uit Holland Rijnland. Deze zijn beoordeeld op de wettelijke eisen, 
inhoud en financiën. Over de gunning van deze aanbesteding is in het PHO van 28 november 
positief geadviseerd. 

 
Nadere contractering 
Na sluiting van de contractering zijn er nog een aantal aanbieders waarmee nog een contract 
afgesloten moet worden. Bij deze aanbieders vindt momenteel een uitvraag plaats, op basis 
waarvan bepaald gaat worden of en voor hoeveel budget alsnog een contract met hen wordt 
afgesloten. Dit vergt nog even tijd om uit te zoeken.  
Veelal in het kader van zorgcontinuïteit en voor het grootste deel van aanbieders buiten de 
regio. Het gros van deze zogenaamde veegronde zal op 11 februari via een inhoudelijk en 
financieel voorstel aan het PHO sociale agenda worden aangeboden.  
Voor een drietal aanbieders (zie vertrouwelijke bijlage) is het wenselijk om voor 1 januari 
2015 tot contractering over te gaan. Daarvoor dient voorliggend voorstel. 

 
- Rol Holland Rijnland 

Het verrichten van diensten namens de deelnemende gemeenten op grond van de 
Dienstverleningsovereenkomst gemeenten – Holland Rijnland  
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Beoogd effect: 
Kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van jeugdhulp in de regio. 
 
 
Argumenten:  
1.1 Met deze gunning wordt het overgangsrecht gegarandeerd 
Met de gunning aan deze aanbieders dragen we er zorg voor dat alle huidige aanbieders die al 
in Holland Rijnland jeugdhulp leveren, gecontracteerd worden en realiseren we continuïteit 
van zorg voor cliënten. 
 
1.2 De voorlopige gunning geeft helderheid aan deze drie aanbieders 
Hiermee kunnen zij voor 2015 de zorg en inzet continueren. Helderheid bij deze organisaties 
voor 1 januari 2015 is van belang. Bij een van de drie organisaties is dit aan de orde om 
zelfstandig door te kunnen gaan en faillissement te voorkomen (het betreft hier alleen 
zorgcontinuiteït). De andere twee organisaties hebben per abuis het traject van de 
vrijgevestigden doorlopen, maar blijken toch zelfstandige instellingen te zijn. Wij hadden hier 
eerder duidelijkheid over moeten creëren, waardoor het voor de betrokken organisaties niet 
billijk is om met de februari ronde mee te lopen. 
 
1.3  Het portefeuillehoudersoverleg adviseert over alle af te sluiten contracten 
In de dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en Holland Rijnland 
is opgenomen dat het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland adviseert over alle af te sluiten contracten. Vaststelling van de gunning is 
gemandateerd aan Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, waar dit voorstel op 18 december 
2015 voorligt.  
 
2.1 De gunning past binnen de begroting en budgetten Jeugdhulp 2015 
Voor deze drie aanbieders wordt een maximaal declaratieplafond toegekend en een korting 
van 6% ten opzichte van de budgetten 2014 (gelijk aan de andere aanbieders) toegepast. Het 
benodigde budget kan gedekt worden uit de post onvoorzien van de begroting 2015. De 
aanbieders kunnen hiermee de zorg voor hun cliënten uit Holland Rijnland voor 2015 
garanderen.  
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1 De post onvoorzien wordt aangesproken 
Het extra benodigde budget past niet uit de hiervoor begrote posten jeugdhulp, daarom wordt 
hiervoor een beroep gedaan op de post onvoorzien. Het zijn kosten die gemaakt moeten 
worden en daarom ook terecht op deze post drukken.  
Bij de veegronde die in februari 2015 aan u wordt voorgelegd zijn het vooral aanbieders van 
buiten de regio waarvoor in het kader van zorgcontinuiteit een contract mee afgesloten moet 
worden. Dit zal gedekt worden van de post buiten regionaal en maken dus niet (direct) extra 
aanspraak op de post onvoorzien. Via de financiële monitoring van de budgetten zal in 2015 
moeten blijken of er uiteindelijk over- of onderschrijding is van welke budgetten Jeugdhulp.  
 
Financiën:  
€ 343.467 is het maximaal benodigde budget voor de drie aanbieders. 
Financiering vindt plaats vanuit Regionaal Budget Jeugdhulp 2015, post onvoorzien. 
De post onvoorzien wordt daarmee verlaagd van € 2.352.062 naar € 2.008.595. 
 
 
Communicatie: 
De aanbieders worden opgenomen op de lijst van gecontracteerde aanbieders jeugdhulp. 
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Uitvoering en planning: 
Na positieve advisering van het PHO en besluitvorming in het DB zullen de aanbieders een 
contract voor de gunning ter ondertekening opgestuurd krijgen. 
  
 
Evaluatie: 
Aanbieders rapporteren per kwartaal volgens de landelijke indicatoren die ook twee maal per 
jaar door de aanbieders aan CBS geleverd moeten worden (Zie hiervoor het raamcontract). 
Het regionaal opdrachtgeverschap is verantwoordelijk voor de verwerking en duiding van die 
rapportages en de gevolgen voor de inzet van budgetten etc. naar gemeenten en regio. Voor 
de JGT’s zijn al eerder afspraken gemaakt over monitoring en evaluaties.. 
 
 
Bijlage: 
1. (vertrouwelijke) begroting jeugdhulp Holland Rijnland 2015 en lijst van aanbieders en 

budget(plafond) per aanbieder voor 2015 
 
 

 
 
 


