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Onderwerp: voortgang uitvoering bestuursopdracht Jeugd

Geachte commissieleden,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u bij te praten over de stand van zaken 
rond de uitvoering van de bestuursopdracht jeugd. Zoals u weet hebben wij die als 
college begin maart vastgesteld.
Wij hebben hier al enige malen met u over gesproken.

Ik haal even de hoofdlijnen van de bestuursopdracht terug. 
 Wij willen hulp zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren en de toegang zo 

eenvoudig en eenduidig mogelijk maken. In de meest ideale situatie zijn er 
teams van professionals in verschillende kernen werkzaam op plaatsen waar 
inwoners toch al gemakkelijk komen, bijvoorbeeld bij een consultatiebureau of 
huisartsenpraktijk. Teams van hoogopgeleide professionals waarin 
verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn en die ook zelf hulp 
kunnen verlenen, zodat inwoners sneller en in een vertrouwde omgeving 
geholpen worden. 

 Wanneer inwoners contact hebben met deze ‘toegang’ hoeft dit dan niet altijd 
onmiddellijk en automatisch tot een hulpverleningstraject te leiden. 
Verantwoord niets doen en mensen helpen om zelf aan hun problemen te 
werken is de eerste optie. Dit kan ook omdat mensen al in een vroeg stadium 
contact kunnen hebben. Hiermee krijgen de uitgangspunten normaliseren en 
voorkomen beter dan nu vorm, ook kunnen we zo gemakkelijker écht doen 
wat nodig is. 

Deze werkwijze sluit aan bij de uitgangspunten normaliseren, voorkomen en 
samenwerken/innoveren die, zoals u weet, ook centraal staan in onze Kwaliteitsslag. 

Om uitvoering te geven aan de bestuursopdracht hebben wij als eerste stap geregeld 
dat wij een samenwerkingspartner kunnen gaan selecteren. Op 18 juni hebben wij 
besloten daarvoor een subsidietender open te stellen. Deze procedure biedt de 
ruimte om het gewenste partnerschap voor een periode van 5 jaar te organiseren en 
gezamenlijk de gewenste transformatie en ontwikkeling vorm te geven. In de tender 
staat onze visie omschreven en onze ambitie voor de komende tijd. Partijen die 
geïnteresseerd zijn in de rol van samenwerkingspartner worden uitgenodigd om hier 
op te reageren. Op onze website staat waar potentiële samenwerkingspartner de 
tender kunnen opvragen. Tot op heden hebben 9 partijen de informatie opgevraagd. 



Wij zetten met deze tender ook de eerste stappen om de versnippering in het 
voorliggend veld te verminderen. Dit hebben we gedaan door Schoolmaatschappelijk 
werk en de POH op te nemen in de Tender. 

U krijgt straks nog meer informatie uitgereikt over de tender.
Ik zal u in de eerstvolgende vergadering van de commissie MO nader informeren 
over het verloop van de tender en daarmee over de voortgang van de 
bestuursopdracht.

Inkoop:
Zoals u weet handelt de bestuursopdracht ook over de toegang tot de jeugdhulp. 
Daarnaast handelt de bestuursopdracht ook over de manier waarop we de 
samenwerking met de specialistische aanbieders willen vormgeven. Wij zoeken 
daarbij naar alternatieven voor het huidige financieringsmodel en naar een andere 
manier van contracttering. Wij voelen ons hierin gesteund door minister de Jonge die 
recentelijk een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin hij erkent dat 
gemeenten knelpunten ervaren bij inkoop en aanbesteding. Ook deelt hij onze 
analyse over de nadelige effecten van de p x q financiering.

Kwaliteitsslag:
Naast de bestuursopdracht gaan de werkzaamheden rond de Kwaliteitsslag 
natuurlijk ook gewoon door. Ik zal daar in een volgende commissievergadering weer 
op terug komen. Wel wil ik u erop wijzen dat de Monitor weer is gevuld met actuele 
informatie over de stand van zaken in het Sociaal Domein.

Ik dank u voor uw aandacht.


