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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De aankondiging over de aangepaste planning van de inkopen jeugdhulp met verblijf en
ambulante jeugdhulp.
Inleiding
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest
kopen gezamenlijk jeugdhulp in. Eind 2021 lopen de contracten jeugdhulp met verblijf (opvang in
een instelling behalve de JeugdzorgPlus) en ambulante jeugdhulp (‘jeugdhulp aan huis’) definitief
af en kunnen niet meer worden verlengd. Er moet een inkooptraject plaatsvinden om vanaf
januari 2022 nieuwe contracten te hebben voor jeugdhulp met verblijf en ambulante jeugdhulp.
Voorbereiding
Om die reden is begin 2020 gestart met de voorbereidingen voor de inkoop verblijf. De zeven
gemeenteraden hebben in september en oktober van dit jaar de beleidsvisie voor jeugdhulp met
verblijf vastgesteld.
Waar we er eerder van uitgingen dat de inkoop ambulante jeugdhulp een apart traject kon zijn,
bleek na een inventarisatie en feedback van de aanbieders dat het van belang is om de beide
inkooptrajecten gelijktijdig te laten verlopen. Voor zorgverleners gaat het namelijk om deels
overlappende werkvelden. Alleen door de huidige aanpak te verbreden en beide trajecten samen
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te voegen kunnen de beoogde inhoudelijke vernieuwingen uit de beleidsvisie landen in de nieuwe
productstructuur van zowel verblijf als ambulant. Het is niet haalbaar om dit complexe
inkooptraject in 2021 af te ronden. In Q1 ontvangt u een nadere planning waarin tevens is
aangegeven hoe de gemeenteraad bij het verdere proces betrokken wordt.
2022
In de contracten die in januari 2022 ingaan en een looptijd van één jaar krijgen wordt een aantal
wijzigingen doorgevoerd. Het gaat dan om aanscherpingen van werkwijzen, waardoor de
administratieve lasten (en de daarbij horende kosten) bij zowel aanbieders als gemeenten
verlicht worden. De kwaliteit van de zorg blijft hierbij geborgd; de kinderen merken hier niets van.
2023
De complexe transformatie van verblijf en ambulant wordt in overleg met aanbieders en het
onderwijs uitgewerkt in contracten die ingaan per 2023. Vanzelfsprekend worden de
gemeenteraden hier in meegenomen.
Communicatie
Vervolg
In Q1 ontvangt u een nadere planning waarin tevens is aangegeven hoe de gemeenteraad bij het
verdere proces betrokken wordt.
Bijlage(n)
-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

