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Cc:  
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Onderwerp: Toekenning subsidie ‘Lokaal Team Jeugd’ 

 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Nadat ons college in maart van dit jaar de bestuursopdracht “Transformatie in de kijk op zorg en hulp voor 
jeugd en gezin” had vastgesteld was de eerste vervolgstap het vinden van een samenwerkingspartner. 
Daarvoor hebben wij op 18 juni een subsidietender uitgezet, dit heeft geresulteerd in een collegebesluit op 
10 september om een subsidie toe te kennen aan Buurtzorg Jong voor een periode van vijf jaar van 2020 tot 
2024 voor een bedrag van € 1.300.000,00 per jaar. Voor deze subsidie gaan zij in eerste instantie uitvoering 
geven aan het Lokaal Team Jeugd waarin de activiteiten opvoed- en opgroeiondersteuning, toegang en 
regievoering zijn opgenomen. De werkzaamheden kunnen in de loop van de jaren verder ontwikkelen als 
onderdeel van de transformatie zoals beschreven in de bestuursopdracht. 
 
Subsidietender 
Met het uitzetten van een subsidietender hebben wij beoogd om op een transparante en objectieve manier 
een samenwerkingspartner te selecteren. In de tender hebben wij uitgebreid beschreven wat onze visie is op 
zorg en hulp voor jeugd en gezin en wat wij van onze samenwerkingspartner verwachten. Ook zijn de criteria 
beschreven waaraan een mogelijke samenwerkingspartner moet voldoen en zijn allerlei vraagstukken 
opgenomen waarop de mogelijke samenwerkingspartner moest aangeven hoe zij hier tegenaan kijken en 
mee omgaan. Er zijn zowel lokaal als landelijk gezien meerdere aanbieders die de opdracht zouden kunnen 
uitvoeren. Het was dus, net als bij een ‘gewone’ aanbesteding, vooraf niet bekend wie er gingen ‘meedingen’ 
naar de toekenning van de subsidie en hoeveel partijen dat zouden zijn.  
 
In totaal zijn er drie inschrijvingen binnengekomen, deze zijn door de beoordelingscommissie getoetst op de 
in de subsidietenderleidraad voorgeschreven wijze. . De selectieprocedure is afgerond met een presentatie 
waarin de mogelijke samenwerkingspartner de inschrijving kon toelichten en waarin enkele casussen zijn 
besproken. De beoordelingscommissie bestond uit twee leden van ons college, een jeugdconsulent, een 
beleidsmedewerker, de verantwoordelijk programmamanager en een medewerkers vanuit contractbeheer en 
inkoop.  
 
Buurtzorg Jong heeft in selectieprocedure de hoogste score behaald en wordt daarmee in staat geacht het 
best uitvoering te kunnen geven aan de transformatie zoals omschreven in de bestuursopdracht.  
 
Vervolg 
Buurtzorg Jong is een nieuwe aanbieder in onze gemeente, zij hebben maar een korte tijd beschikbaar om 
per 1-1-2020 operationeel te zijn. Dit is een ambitieuze planning omdat in die ruim drie maanden heel veel 
dingen moeten worden geregeld. Continuïteit van ondersteuning voor onze jeugdigen heeft daarbij absolute 
prioriteit daarnaast staat de zorgvuldige overdracht door de huidige aanbieders (incl. onze toegang) aan 
Buurtzorg Jong centraal. Deze onderwerpen worden zo snel als mogelijk in samenspraak met de huidige 
aanbieders, Buurtzorg Jong en de gemeente opgepakt.  
 
Op basis van de subsidietender hebben wij er vertrouwen in dat wij met Buurtzorg Jong een partner hebben 
gevonden die samen met ons de transformatie in de kijk op zorg en hulp kan realiseren. Wij kijken er naar uit 
om hier samen met hen en onze andere samenwerkingspartners de komende maanden en jaren mee aan 
de slag te gaan.  
 
Het spreekt voor zich dat wij u blijvend informeren over de voortgang van de uitvoering van de 
bestuursopdracht en op belangrijke momenten met u in gesprek gaan hierover. 
 


