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Besluit Vergadering van 9 juni 2020

Gemeente Hardinxveld-Giessendam - 
Hardinxveld-Giessendam

3 Inkoop kader voor Jeugdhulp 2022 - Informatienota

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Dirk Heijkoop, burgemeester; mevrouw Trudy Baggerman, wethouder; de heer Theo 
Boerman, wethouder; de heer Jan Nederveen, wethouder; de heer Robert 't Hoen, secretaris

Inhoud
Inleiding
Om jeugdhulp in te zetten moet er jeugdhulp worden ingekocht door de gemeente. In Hardinxveld-
Giessendam hebben we deze taak belegd bij de Service Organisatie Jeugd en regelen we dit 
regionaal. Het huidige inkoopkader voor jeugdhulp loopt tot en met 31 december 2020. Het huidige 
kader dient geëvalueerd te worden en er dient een besluit te worden genomen over het inkoopkader 
vanaf 1 januari 2022. De gemeenteraden worden tijdig meegenomen in dit proces. Op 25 juni vindt er 
een gesprek plaats in de gemeenteraad om van gedachten te wisselen en invulling te geven aan de 
doelen en ambities van het nieuwe inkoopkader. Er hoeft deze avond nog geen standpunt worden 
ingenomen. 

Kernboodschap
Er wordt verwezen naar de memo 'Inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022' in de bijlage. Deze 
memo wordt gedeeld in alle tien gemeenten van Zuid-Holland Zuid. De memo kan gebruikt worden als 
onderlegger voor het gesprek van 25 juni en is bedoeld de raadsleden mee te nemen in het proces 
dat doorlopen zal worden.

Consequenties
niet van toepassing

Vervolg
Voor de zomer zal het huidige inkoopkader nog geëvalueerd worden. We vragen de raadsleden in 
september dan te reflecteren op de uitkomst van de evaluatie, de ambities voor het inkoopkader 
jeugdhulp 2022 en verder (uitgangspunten en randvoorwaarden), de (on)mogelijkheden van het 
huidige model en de voor- en nadelen van mogelijke alternatieve inkoopmodellen. In het laatste 
kwartaal van 2020 wordt de raad in staat gesteld om een zienswijze te geven op het voorgenomen 
besluit van het AB. 

Bijlagen
1. Memo inkoopkader Jeugd ZHZ 2022.docx

Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,


