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Zienswijze inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het inkoopkader Jeugdhulp 2022 en verder en de Achtergrondinfo bij
inkoopkader 2022 en verder.
2. De zienswijze inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Het huidige Inkoopkader jeugdhulp (2018-2021) Zuid-Holland Zuid loopt op 31 december 2021 af. Op
4 juni 2020 heeft het AB een bestuursopdracht vastgesteld om tot een inkoopkader jeugdhulp 2022
e.v. te komen. In de afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
de SOJ en van de betrokken gemeenten deze opdracht verder uitgewerkt. Hier zijn zowel de
gemeenteraden, zorgaanbieders als de cliëntenorganisaties bij betrokken. Dit heeft geresulteerd in
twee stukken:
 Het concept ‘Inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder Regio Zuid-Holland Zuid’.
Hierin is het bestuurlijk kader met ambitie en uitgangspunten opgenomen.
 Het rapport ‘Achtergrondinformatie bij het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder… Regio
Zuid-Holland Zuid’.
In dit rapport staan de bouwstenen verzameld waarmee er tot het concept inkoopkader zijn gekomen.
Hierin is een analyse van de stand van zaken in Zuid-Holland Zuid opgenomen, de ervaringen met het
huidige inkoopkader en hoe we er nu verder gegaan zal worden.
Beoogd effect
Middels deze zienswijze kan de gemeenteraad haar lokale beleid spiegelen aan het regionale
inkoopkader 2022 en verder. Daarnaast kunnen punten van zorg worden gedeeld die meegenomen
kunnen worden in de inkoopstrategie.
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Argumenten
1.1 het nieuwe inkoopkader moet bijdragen aan passende en effectieve ondersteuning en hulp
Definiëren wat onder jeugdhulp wordt verstaan en waar de behoefte ligt qua voorzieningen in de
gemeente zorgt voor passende inkoop van jeugdhulp.

1.2 Het nieuwe inkoopkader moet meer lokale regie en maatwerk mogelijk maken
Hardinxveld-Giessendam investeert al jaren in het lokale sociale domein. Deze inzet heeft bewezen
dat het 0-100 sociaal team en de inzet van verschillende projecten werkt om meer regie te krijgen als
gemeente.

1.3 Het nieuwe inkoopkader moet zorgen voor een betere beheersing van de kosten
De uitgangspunten die zijn opgesteld in het inkoopkader moeten bijdragen op meer grip op de
jeugdhulp. Er wordt meer samenwerking afgedwongen tussen gemeente en aanbieder, meer sturing
en controle op aanbieders en een beperking in het aantal aanbieders als uitgangspunt genomen.
Daarnaast kan een andere bekostigingssystematiek ook bijdragen aan het beter beheersen van
kosten.

2.1 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële informatie
n.v.t.
Communicatie
NTB De zienswijze zal onder voorbehoud van besluit van de raad voor 16 november verzonden
worden naar het Dagelijks Bestuur van de DG&J. Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor
het Debat en Besluit op 26 november. Na vaststelling in de raad wordt dit toegezonden naar de DG&J.
Vervolg
Op 10 december zal het Algemeen Bestuur een definitief besluit nemen over het inkoopkader jeugd
2022 en verder. Waarnaar er door de werkgroep verder gewerkt wordt aan de
inkoopstrategiebepaling.
Openbaar
Ja
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