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Geacht college 

Onlangs werden wij opgeschrikt door berichten over de aanbesteding voor de jeugdzorg, meer 

specifiek de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Naar wij begrijpen is dit een gezamenlijke 

aanbesteding van alle jeugdzorgregio’s in Noord Holland met één aanbestedingskader.  

Jeugdbescherming en –reclassering is een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg, gericht op de meest 

kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Niet elke jeugdzorgaanbieder heeft de kennis en kunde in huis 

om deze vorm van zorg op een goede manier uit te voeren. Gelukkig hebben we in Nederland een 

aantal gespecialiseerde instellingen hiervoor.  

De regio heeft blijkbaar de keuze gemaakt om deze vorm van jeugdzorg aan te besteden op 

bovenregionaal (provinciaal) niveau, althans een gezamenlijk inkooptraject uit te voeren. Als dat 

klopt, kun je de vraag stellen wat de zin van de decentralisatie van de jeugdzorg is geweest, immers 

voor de decentralisatie was de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de provincie.  

Naar ons is gebleken, gaat deze aanbesteding niet erg soepel en is het aantal (2) inschrijvingen en zijn 

de huidige aanbieders huiverig of niet voornemens in te schrijven gelet op de gehanteerde 

voorwaarden die zij als niet realistisch ervaren. Daarmee kan de continuïteit van deze zorg in gevaar 

komen. De PvdA maakt zich hier zorgen over en wil dit natuurlijk voorkomen. Om te weten of onze 

informatie klopt en onze zorgen gerechtvaardigd zijn stellen we u daarom de volgende vragen: 

- Klopt het dat de jeugdbescherming en –jeugdreclassering boven regionaal / provinciaal 

wordt aanbesteed? 

- Zo ja, wat zijn daarvoor de redenen en hoe is de gemeenteraad daarover geïnformeerd? 

- Zo nee, in welk verband vindt de aanbesteding plaats? 

- Bent u het met ons eens dat de gemeente zorg hoort in te kopen voor een gangbaar en 

geaccepteerd tarief. Jeugdzorg Nederland en de VNG hebben met steun van de ministeries 

J&V en VWS onderzoeksbureau Berenschot opdracht gegeven om te komen tot een reële 

kostprijs. Dit is berekend en algemeen geaccepteerd als een juiste berekening. De tarieven 

die de regio / gemeente wil hanteren zijn volgens aanbieders niet duidelijk maar liggen naar 

verwachting 10% onder de kostprijs zoals door Berenschot is berekend. Klopt dit? 

- Is er een indexeringspercentage bekend is gemaakt waar de inschrijvende partijen vanuit 

kunnen gaan. Zo nee, waarom niet? 



- Klopt het dat de regio / gemeente niet meer wil bevoorschotten in de nieuwe 

aanbestedingsperiode maar alleen achteraf wil betalen? 

- Bent u het met ons eens dat als dit zo is, er een reëel gevaar voor de liquiditeit van deze 

aanbieders kan gaan ontstaan? 

- Is in de aanbesteding als voorwaarde opgenomen dat de aanbieders voor deze vorm van 

jeugdzorg moeten gaan tijdschrijven? 

- Bent u het met onze eens dat verdere bureaucratisering in de jeugdzorg moet worden 

voorkomen? 

- Is tijdschrijven niet juist een vorm van bureaucratisering die leidt tot een extra forse 

administratieve last? 

- Bent u het met ons eens dat dit ten koste gaat van de tijd die met de kinderen en in de 

gezinnen kan worden besteed? 

- Klopt het dat er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking in de nieuwe 

aanbesteding geen toeslag meer mogelijk is? 

- Zo ja, wat is de reden om deze toeslag af te schaffen? 

- Klopt het dat huidige aanbieders hebben aangegeven niet te kunnen leveren / inschrijven 

onder de voorwaarden en tarieven die worden gehanteerd? 

- Bent u bekend met de brieven d.d. 18 juni 2018 en 6 augustus 2018 hierover van onder 

andere de Willem Schrikkergroep gericht aan de inkoopgroep en de wethouders jeugdzorg in 

Noord Holland? 

- Zo ja: Welke afwegingen heeft de wethouder gemaakt om de raad hierover wel / niet te 

informeren? 

- Zo nee: wat gaat u er aan doen om de inhoud van deze brieven te achterhalen? 

- Zijn er van de huidige aanbieders vergelijkbare brieven binnen gekomen? 

- Naar het nu lijkt, lijken er maar twee inschrijvers te zijn op deze aanbesteding die beide 

nieuw zijn als aanbieders voor deze specialistische jeugdzorg. Ziet u risico’s voor de 

continuïteit van de zorg voor kinderen en de gezinnen mede gelet op het gegeven dat geen 

van beide inschrijvers een volledige invulling kan geven aan de volledige opdracht. Wat denkt 

u daaraan te kunnen doen? 

 

 

Namens de PvdA-fractie, 

Jacqueline Kalk 

Femke van Drooge 


