Castricum, 10 september 2018
Schriftelijke vragen SP
Onderwerp: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering heeft niet ingeschreven op de
aanbesteding voor het jaar 2019 vanwege geen reële kostprijs en geen vermindering van
administratieve lastendruk
Geacht college,
De SP heeft vernomen dat na het sluiten van de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf (samenwerkende) regio’s in NoordHolland-Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord Holland, Kennemerland Noord en Zuid, de 3
grote Gespecialiseerde Instellingen in Noord Holland niet hebben ingeschreven op
de aanbesteding voor het jaar 2019.
Daarnaast heeft de SP kennis genomen van de brieven A28 en D7 (de opnamestop bij
Parlan)
bij de ingekomen stukken.
Er is ons ter ore gekomen dat Regio Alkmaar (in deze tijd van decentralisatie) op zijn beurt
weer deel uit maakt van een bovenregionaal samenwerkingsorgaan.
Wij hebben kennis genomen van de verklaring in de brief van Wethouder Jur Botter uit
Haarlem, voorzitter van het bovenregionaal samenwerkingsorgaan. Waarin hij o.a. toegeeft,
‘’dat er onvoldoende concrete afspraken zijn gemaakt tijdens het laatste bestuurlijk overleg
Noord Holland over zijn rol als voorzitter en met ander bestuurlijke vertegenwoordiging en
hun achterwacht vanuit de regio’s ‘’
In verband met bovenstaande, ondanks de zojuist van u ontvangen brief over deze
ongewenste ontwikkelingen, wil de SP toch graag antwoord op de volgende schriftelijk
vragen.
1. U schrijft in deze brief, dat de GI’s in overleg willen over een aantal voorwaarden en
de intentie hebben om alsnog in te schrijven als met de gemeenten overeenstemming
over deze punten kan worden bereikt. De Open House methodiek biedt de
mogelijkheid om op een later moment in te schrijven.
GI’s hebben een wettelijke plicht om voor zorgcontinuïteit voor hun huidige cliënten te
zorgen. Op 1 januari 2019 ontstaat dus mogelijk een probleem als de kinderrechter
nieuwe maatregelen oplegt. Er is echter nog tijd om dan wel met de GI’s tot een
vergelijk te komen, dan wel een voorziening, mogelijk met andere GI’en, te treffen
voor de nieuwe cliënten in 2019.
Bent u het met de SP eens dat het niet zover had mogen komen?
2. Voorts schrijft u dat het bekend was dat de werkdruk bij de GI’s hoog is, door o.a.
krapte op de arbeidsmarkt.

Is het u ontgaan dat er al langer dan een jaar allerlei alarmerende berichten zijn over
te weinig loon, hoge werkdruk en te veel administratieve lasten bij
jeugdzorginstellingen?
3. Bent u op de hoogte van het feit dat Netwerkorganisatie Regio Alkmaar deel
uitmaakt van een bovenregionaal samenwerkingsorgaan?
4. Bent u het met de SP eens, dat het ongewenst is dat in een tijd van decentralisatie,
Regio Almaar zijn verantwoordelijkheid heeft ondergebracht bij een bovenregionaal
samenwerkingsorgaan, en dat de contolerende taak van de gemeenteraden en de
wethouders niet ten goede komt.
5. Hoe denkt u over het negeren van de adviezen over de reële tarieven uit de
rapporten van Berenschot/de VNG ?
6. Hoe verklaart u dat in veel andere regio’s wel tarieven worden betaald conform het
kostprijsonderzoek, of zelfs hoger?

Wij zien uw antwoorden binnen de termijn van 30 dagen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Marjo Husslage
Fractievoorzitter SP

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-enjeugdreclassering/nieuws/gemeenten-mogen-jeugdbescherming-en-reclassering-subsidieren
https://www.berenschot.nl/actueel/2018/mei/kostprijsonderzoek-jeugd/

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018072229-2-Bijlage-1-Borgencontinuiteit-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230875/bezuinigen-op-jeugdzorg-is-verkeerde-zuinigheid
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230827/Jeugdbeschermers-weigeren-nieuwe-contractenmet-25-gemeenten-in-Noord-Holland

