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Geachte raadsleden, 

Hierbij willen wij u informeren over het besluit dat uw college heeft genomen inzake de 
verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 en verder.  

Wij nemen u hieronder mee in de stappen die zijn gezet na het vaststellen van de 
transformatievisie door uw raad. Daarnaast willen wij u informeren over het vervolg. 

Inleiding  

De gezamenlijke verwerving en continuering van JeugdzorgPlus per 1 januari 2023 is 
verwoord in de verwervingsstrategie.  

De keuzes die door uw college zijn gemaakt, zijn het gevolg van de “Transformatievisie 
JeugdzorgPlus 2023 en verder” (verder: ‘visiedocument’), zoals in de achttien 
gemeenteraden vastgesteld in oktober en november 2021. 

In deze transformatievisie zijn drie speerpunten opgenomen: 

1. Geslotenheid voorkomen 
2. Gecontroleerde afbouw van geslotenheid naar nul plaatsingen in 2030 
3. Bevorderen van uitstroom uit geslotenheid en in eigen jeugdhulpregio 

Met deze speerpunten is de ambtelijke projectgroep met ondersteuning van een inkoopjurist 
gestart met het opstellen van de verwervingsstrategie. 

In de verwervingsstrategie zijn onder andere de doelgroepomschrijving, 
productbeschrijvingen en de inkoopdoelstellingen uitgewerkt. Deze onderdelen zijn 
vervolgens besproken met de drie JeugdzorgPlus aanbieders van Noord-Holland (Horizon, 
Levvel en Parlan), met de samenwerkingsverbanden onderwijs en met de gecertificeerde 
instellingen.  

In december 2021 zijn de advies- en participatieraden van de NHN gemeenten meegenomen 
in de ontwikkeling van het document. 

Op de verwervingsstrategie JeugdzorgPlus na 2023 is geheimhouding gelegd, omdat 
openbaarmaking van het document - voorafgaande aan de officiële publicatie op Tenderned- 
verstoring oplevert van het speelveld tussen potentiële gegadigden tijdens de aanbesteding. 
Dit kan leiden tot een onderhandelingsachterstand voor gemeenten. In deze 
raadsinformatienota willen wij de doelgroepomschrijving en productbeschrijvingen met u 
delen (zie hiervoor de bijlage).   
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Vervolgstappen 
 

Na vaststelling van de verwervingsstrategie wordt een inkoopdocument 

opgesteld. De publicatie van de opdracht vindt plaats in maart 2022. 

Gecertificeerde JeugdzorgPlus aanbieders kunnen zich hierop inschrijven. 

Vervolgens vinden gesprekken en onderhandelingen plaats met de betreffende 

aanbieder(s). De planning is dat het JeugdzorgPluscontract rond de zomer wordt afgesloten. 

Dat levert een ruime implementatietijd op in het najaar van 2022. 

Verder zijn er onderdelen die pas na vaststelling van de verwervingsstrategie kunnen worden 

bepaald. Het gaat hier om: 

- De uiteindelijke tarieven per product en de wijze van financiering; 

- Financiering van afbouw van de gesloten voorziening; 

- Het inkoopdocument dat voortvloeit uit de transformatievisie en verwervingsstrategie 

en dat gepubliceerd gaat worden op Tenderned; 

- Het onderhandelingsdocument; 

- Het contract met de JeugdzorgPlusaanbieder. 

 


