
 

 

 

 

Van: de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en lokale progressieve partijen in Noord-Holland 
Noord 

Aan: raden en colleges van alle 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. 

Betreft: update discussienota Jeugdzorgplus  

Noord-Holland, 24 maart 20202 

L.S., 

In juni vorig jaar agendeerden de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, PvdA, SP en lokale 
progressieve partijen een discussienota getiteld ‘Goede Jeugdzorgplus voor onze kinderen’. Hierin 
presenteerden zij vier uitgangspunten voor de jeugdzorgplus in Noord-Holland Noord: het kind staat 
voorop; samenwerken aan innovatie; focus op langdurige relaties en verantwoording op kwaliteit. 
De nota eindigde met drie vragen, waar in vrijwel alle 18 gemeenten een goede discussie over 
gevoerd is: als we kiezen voor aanbesteding, zou dit dan niet voor een langere periode moeten zijn; 
is aanbesteding wel de juiste financieringsvorm voor specialistische jeugdzorg en hoe geven we vorm 
aan een duurzame samenwerkingsrelatie waarbij innovatie en verbeteringen mogelijk zijn zonder 
van aanbieder te wisselen?  

In de discussies in de verschillende raden bleek er veel steun voor de geformuleerde uitgangspunten 
en zijn veel suggesties gedaan voor het verbeteren van de samenwerkingsrelaties tussen gemeenten 
en jeugdzorgaanbieders. Op twee regionale raadsinformatieavonden in de regio Alkmaar (op 29 mei 
2019 en 5 februari 2020) is verder stil gestaan bij de vraag hoe de inkoop in het sociale domein (in 
brede zin, dus ook de WMO) vormgegeven is en kan worden.  

Naar aanleiding van deze discussies en beide bijeenkomsten presenteren wij u hierbij onze 
conclusies ten aanzien van de gewenste samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en 
jeugdzorgaanbieders. Dit is bewust breder dan alleen de jeugdzorgplus, omdat ons is gebleken dat 
jeugdzorgplus niet los gezien kan worden van die andere vormen van jeugdzorg. Een integrale 
benadering, waarbij jeugdzorgplus een tijdelijke aanvulling is op een (doorlopende) ambulante 
behandeling, is in veel gevallen een essentiële voorwaarde voor succes.  

Uit onderzoek door prof. Jan Telgen is gebleken dat slechts 8% van alle inkoop in het sociaal domein 
aanbestedingsplichtig is.1 Daarmee is de keuze ‘wel of niet aanbesteden’, die in het discussiestuk 
nog een prominente rol innam, in veel gevallen niet relevant. Bij de jeugdzorgplus in onze regio’s is 
gekozen voor aanbesteding omdat er expliciet ingezet werd op het werven van 1 aanbieder voor 

 
1 PPRC 2020, Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019, p. 29 en 37. Online beschikbaar op 
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/monitor-gemeentelijke-zorginkoop-2019 



deze vorm van zorg.2 Dit is een van de weinige gevallen waarin aanbesteding inderdaad verplicht is 
en niet volstaan kan worden met een open house constructie (zie hieronder). Echter, zoals prof. 
Telgen op de regionale raadsinformatieavond van 5 februari jl. opmerkte, als er een goedlopende 
voorziening in de regio is, wat is dan de kans dat jongeren of hun ouders kiezen voor een andere 
aanbieder buiten de regio?  

Het grootste deel van alle zorg wordt door gemeenten ingekocht via een ‘open house’ constructie.3 
Deze heeft verschillende namen en wordt soms ten onrechte als een aanbesteding aangemerkt. Bij 
open house kiest niet de gemeente, maar de zorgvrager bij welke aanbieder hij/zij in behandeling 
wil. De gemeente sluit vervolgens een contract met iedere partij die bereid is de benodigde zorg te 
leveren tegen het door de gemeente vastgestelde tarief en voorwaarden. Ons inziens is dit terecht 
een populair model en zouden ook onze gemeenten dit als standaard moeten hanteren voor 
inkoopprocedures in het sociaal domein.4 Immers, hierbij is de keuzevrijheid voor onze inwoners 
maximaal (want zij zijn het, en niet de gemeente, die een zorgaanbieder kiezen) maar houdt de 
gemeente regie over tarieven en voorwaarden.  

Dit brengt ons op drie andere belangrijke vragen, waar wij van mening zijn dat de gemeenteraad een 
kaderstellende rol heeft en ook moet oppakken.5 Dit is ten eerste de visie op jeugdzorg. Wat is 
goede jeugdzorg? Wat is het maatschappelijke effect dat we beogen te bereiken? Uiteraard heeft 
iedere gemeente hier zijn eigen verantwoordelijkheid in, maar ons inziens zou het goed zijn als hier 
ook (boven)regionaal de dialoog over gevoerd wordt. Zeker als het gaat om specialistische 
jeugdzorg, die wij ook gezamenlijk inkopen. In alle regio’s zijn in 2018 op verzoek van de minister 
‘transformatieplannen’ opgesteld, met een looptijd tot eind 2020 (regio Alkmaar) of 2021 (regio’s 
West-Friesland en Kop van Noord-Holland). Daarnaast was er de uit 2016 stammende 
bovenregionale Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord, die liep tot 
2018. Wat ons betreft zijn dergelijke inhoudelijke visies leidend bij de inkoop van jeugdzorg. Dat is 
tot nu toe ook steeds het geval geweest. Wat niet altijd even duidelijk is geweest, is de wijze waarop 
de raden betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze visiedocumenten. Wij pleiten er 
dan ook voor om de raden een duidelijke rol te geven bij het formuleren van nieuwe 
transformatieplannen.   

Een tweede, en ook op de visie volgende, kaderstellende taak van de raad ligt in de manier waarop 
het sociale domein is georganiseerd, in het bijzonder de relatie tussen gemeente en zorgaanbieders. 
Hier zijn verschillende modellen voor. In Noord-Holland Noord heeft Hollands Kroon de keuze 
gemaakt voor populatiebekostiging, alle andere gemeenten hanteren (een variant op) het 
regisseursmodel. 6 Dit is een politieke keuze. En hoewel het ons op dit moment niet opportuun lijkt 
die keuze opnieuw ter discussie te stellen, is het wel iets waar volgens ons de gemeenteraad scherp 
op moet blijven letten. En als blijkt dat de nadelen van een bepaald model groter worden dan de 

 
2 Raadsinformatiebrief bovenregionale kerngroep Jeugdzorgplus, 25 juli 2019. 
33 Idem. 
4 Voor bepaalde vormen van zorg, in het bijzonder Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, suggereert de VNG 
gebruik te maken van een subsidie in plaats van een open house overheidsopdracht. Wij volgen deze 
suggestie, op basis van de door VNG gehanteerde argumentatie. Zie https://vng.nl/artikelen/continuiteit.  
5 Zie het onlangs verschenen ROB advies Decentrale taak is politieke zaak op 
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2020/02/13/decentrale-taak-is-politieke-zaak.  
6 Presentatie prof. Jan Telgen, Regionale raadsinformatieavond ‘Inkoop in het sociaal domein’, 
Heerhugowaard, 5 februari 2020.  

https://vng.nl/artikelen/continuiteit
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voordelen, moet opnieuw over dit kader gedebatteerd worden. Waarbij we ook mee moeten laten 
wegen wat andere gemeenten in onze regio’s doen. Want één van de grootste belemmeringen voor 
jeugdzorgaanbieders is momenteel dat verschillende gemeenten verschillende eisen stellen ten 
aanzien van verantwoording en rapportage.7  

Dit geldt ook ten aanzien van het laatste vraagstuk waarbij de raad betrokken zou moeten worden: 
de voorwaarden waaronder wij als gemeenten jeugdzorg inkopen bij zorgaanbieders. Wat ons 
betreft zijn hier drie zaken belangrijk in: langlopende contracten, reële tarieven en gelijkluidende 
verantwoordings- en rapportagevereisten in heel Noord-Holland Noord. Langlopende contracten 
kunnen innovatie stimuleren, omdat zorgaanbieders de zekerheid hebben dat investeringen daarin 
terugverdiend kunnen worden. Landelijk heeft meer dan de helft van alle contracten een maximale 
looptijd van zes jaar of langer.8 Wij verwachten dat deze trend ook in onze regio’s door zal zetten en 
zullen hier bij toekomstige inkooprondes aandacht voor vragen.  

Ten aanzien van de tarieven wordt er jaarlijks door Berenschot een landelijke benchmark opgesteld 
van wat reële tarieven zijn. Wij verwachten van onze colleges dat zij niet onder deze tarieven gaan 
zitten en zullen ook hier bij toekomstige inkooprondes scherp op letten.  

Voor het derde punt sturen wij u bij deze notitie een motie toe, die wij in alle 18 gemeenten in 
Noord-Holland Noord indienen. Met deze motie beogen wij - voor zover dit mogelijk is gegeven de 
verschillen in visie en organisatie van het sociaal domein - als Noord-Hollandse gemeenten gelijke 
contracten op te stellen en dezelfde eisen te stellen aan de in onze regio’s actieve zorgaanbieders. 
Wij hopen hiermee een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de regeldruk voor 
jeugdzorgaanbieders. Voor een vollediger toelichting verwijzen wij naar de motie.  

Tenslotte. In de regio Alkmaar wordt de raad momenteel goed betrokken bij de nieuwe inkoopronde 
voor jeugdzorg met verblijf. Wij hopen van harte dat dit voorbeeld navolging krijgt in de andere 
regio’s en bij andere inkooptrajecten in het sociale domein.  

 

 
7 Zie o.a. https://www.skipr.nl/nieuws/jeugdhulp-onder-druk-door-bureaucratie-bij-gemeenten/ en 
https://www.jblorenz.nl/blogs/gemeenten-belangrijke-veroorzaker-van-administratieve-lasten-jeugdhulp/.  
8 Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019, p. 33. 

https://www.skipr.nl/nieuws/jeugdhulp-onder-druk-door-bureaucratie-bij-gemeenten/
https://www.jblorenz.nl/blogs/gemeenten-belangrijke-veroorzaker-van-administratieve-lasten-jeugdhulp/

