
         

 

 

         Groenlo, 8 juli 2020 

 

 

Geachte raadsleden en fractievoorzitters, 

 

Als Jeugd-App hebben wij afgelopen dinsdag gebruik mogen maken van ons spreekrecht 

tijdens de Raadsvergadering in Berkelland. Gezien de wijze waarop de wethouder daar 

omging met kritische vragen van raadsleden hierover, heeft ons doen besluiten dit schrijven 

aan u te sturen. Ook berichtgeving uit andere gemeenten waarbij wethouders ongeveer op 

soortgelijke wijze reageren heeft dit besluit nog meer doen versterken. 

Er lijkt door wethouders de tendens te zijn om op kritische vragen aan te geven dat wij als 

zorgaanbieders betrokken zouden zijn geweest bij de besluitvorming, maar dat is geenszins 

het geval. Zowel met kleinere als grote zorgaanbieders heeft geen overleg plaatsgevonden en 

zijn de besluitvormingen die zijn vermeld in de marktconsultatie dan ook een complete 

verassing geweest. 

Voor u even de route hiervan op een rij: er is in eerste instantie op 7 mei een korte enquête 

geweest met de vraag of in verband met Corona de aanbesteding die zou starten op 15 juli 

realiseerbaar zou zijn. Begin juni ontvangen we dan een enquête als zorgaanbieder om deel te 

nemen aan de marktverkenning met betrekking tot inhoudelijke en financiële vragen over de 

aanbesteding Jeugd voor de drie segmenten (Integrale Ambulante Jeugdhulp, Woon- en 

Gezinsvormen en Hoog Specialistische Jeugdzorg).  

Begin juli blijkt de marktverkenning geen marktverkenning te zijn geweest en is het besluit 

genomen dat er een andere aanbesteding komt. In dit hele traject zijn wij als zorgaanbieders 

niet gehoord en is er niet overlegd. 

 

Daarnaast maken we ons grote zorgen over de timing van ons proces ten opzichte van de 

processen binnen de gemeenten. Zo begrepen we vanuit Berkelland dat per 1 oktober de 

verdere invulling van de perspectiefnota pas besproken wordt, terwijl onze selectiefase dan in 

augustus al in gang is gezet.  

 

Wij hopen dan ook dat u een halt wilt toeroepen aan de aanbesteding zoals deze nu 

geformuleerd is en hopen op overleg met de betreffende partijen. Wanneer “Samenwerken om 

elkaar te versterken” het motto is van de gemeenten, zoals onder meer te lezen is in de eerdere 

stukken van gemeenteraden, dan kan de weg die nu bewandeld wordt geen doorgang vinden.  

 

 

 



Wij zijn als zorgaanbieders zeer bereid tot samenwerking met elkaar en samenwerking met de 

gemeenten. En wij vragen met klem om binnen die context tot een nieuw beleidsplan te 

komen waar zorgaanbieders ook achter kunnen staan. Op dit moment hebben deze plannen 

geen draagvlak onder de zorgaanbieders en lijken de gemeenten vooral te varen op een extern 

(kostbaar) adviesbureau dat geen feeling heeft met zowel de omgeving, het zorgaanbod als de 

zorgaanbieders. Niemand is hierin gekend, heeft contact gehad met dit betreffende 

adviesbureau of met de plannen zoals omschreven. Met een eventuele doorzetting van dit plan 

worden uiteindelijk het recht op zorg en het recht op keuze in de zorg zeer aangetast en zullen 

de Achterhoekse gemeenten hun zorgplicht niet uit kunnen voeren.  

Dank voor uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeugd-App 


