
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 

  
  

MEMO 


Aan: PHO Maatschappij 


Van: TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
 

Datum: 27 november 2018  


Onderwerp: Stand van zaken bovenregionale samenwerking contractering GI’s 

Kennisnemen van: 
Vertraging op de resultaten van de bovenregionale samenwerking in de contracte
ring van de gecertificeerde instellingen 

Inleiding: 
In het PHO maatschappij van 11 juli 2018 is de bovenregionale samenwerking van 
de regio’s Zuid Holland-Zuid, Midden Holland en Haaglanden (H10) met Holland 
Rijnland in de contractering van de gecertificeerde instellingen besproken. Er is toen 
het volgende besloten: 
	 In te stemmen met het advies een gezamenlijk programma van eisen voor 

de wettelijke taken op te stellen voor de vier regio’s Midden Holland, Holland 
Rijnland, Zuid-Holland Zuid en Haaglanden en deze ter vaststelling aan de 
vier regio’s aan te bieden. 

	 In te stemmen met het advies uiterlijk eind 2018 te besluiten over de wense
lijkheid van bovenregionaal samen te werken aan één programma van eisen 
en identieke gunningscriteria voor de niet wettelijke taken van de GI. 

De insteek van de samenwerking is bovenregionale afstemming van de inkoopstra
tegie, als ware het een programma van eisen. Het is niet de bedoeling gezamenlijk 
in te kopen.  

De volgende vraagstukken zijn in een notitie benoemd: 
 Welke activiteiten worden (al dan niet gezamenlijk) bij de GI ingekocht? 
 Proces en Procedure:  

1. 	 In welke mate trekken de vier regio’s gezamenlijk op?  
2. Welke procedure wordt doorlopen? 

 Hoe worden de GI’s ingekocht:  
1. 	Aanbesteding 
2. 	 Subsidie. 

De bovenregionale samenwerking is door Haaglanden opgestart. In 2018 werd door 
hen een urgentie geschetst in verband met de inkoop van de GI’s in die regio per 1 
januari 2019.  



 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Haaglanden heeft echter onlangs besloten de contracten met de GI’s met een jaar te 
verlengen. Hierdoor is de urgentie weggevallen. Ook de andere regio’s hebben een 
contract met dezelfde GI’s tot eind 2019. 

Ambtelijk en met de gecertificeerde instellingen is onverkort met de opdracht verder 
gegaan. Zo is het proces naar aanleiding van de uitkomst van het Berenschot
onderzoek naar de opbouw van de kostprijzen gezamenlijk voorbereid. De regio’s 
zijn vanuit deze eenduidige basis individueel de onderhandelingen voor de tarieven 
2019 aangegaan. Ook ten aanzien van andere inkoop-elementen wordt in de regio’s 
hetzelfde gewerkt.   

In de regio Haaglanden heeft de vorming van nieuwe colleges en de daarbij veran
derende bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het dossier GI’s tot vertraging geleid. 
Daarnaast is gebleken dat in die regio procedureel een en ander niet correct is ver
lopen. Hierdoor ontbreekt het formele bestuurlijke commitment en draagkracht voor 
de voorgestelde bovenregionale samenwerking. De regio denkt nog 3 maanden 
nodig te hebben om een bestuurlijke uitspraak hierover te krijgen. 

Kernboodschap: 
De bovenregionale samenwerking met de regio’s Zuid Holland, Midden Holland en 
Haaglanden, om te komen tot een bovenregionale afstemming van de inkoopstrate
gie voor de GI’s, is vertraagd.  

Consequenties: 
Het is voor de TWO Jeugdhulp niet mogelijk eind december 2018 een voorstel aan 
het PHO Maatschappij voor te leggen over de wenselijkheid van bovenregionale 
samenwerking, de insteek van deze bovenregionale afstemming op de inkoopstrate
gie en identieke gunningscriteria voor de niet wettelijke taken van de GI. 

Communicatie: 
De gecertifieerde instellingen worden geïnformeerd over de vertraging. Een geplan
de bijeenkomst voor gemeenten en GI’s wordt verplaatst naar het eerste kwartaal 
2019. 

Uitvoering: 
Het PHO Maatschappij wordt geïnformeerd over de voortgang.  

Bijlagen: 
Geen 


