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Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Van: College van B&W 

Datum: 23 augustus 2017 

Kenmerk: 17ini02457 

Onderwerp: Aanbesteding uitvoering Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

 
Geachte raadsleden en fractieassistenten, 

 

In onze collegevergadering van 22-8-2017 hebben wij besloten voor 2018 de Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering niet aan te aanbesteden. We gaan deze rechtstreeks inkopen bij de drie huidige 

contractpartners. In deze memo willen wij u graag informeren over dit besluit, omdat dit mogelijk 

consequenties heeft voor de jaarrekening 2018. 

 

1. Het besluit 

Met de Jeugdwet zijn gemeenten naast de jeugdhulp ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

maatregelen jeugdbescherming (Jb) en –reclassering (Jr). We hebben de wettelijke plicht ervoor te 

zorgen dat er altijd jeugdbescherming en -reclassering beschikbaar is. Daarnaast zijn er wettelijke kaders 

voor partijen die de maatregelen op het gebied van kwaliteit mogen uitvoeren, de instellingen die Jb/Jr 

mogen uitvoeren, moeten gecertificeerd zijn. 

 

Op dit moment hebben de Achterhoekse gemeenten hiervoor gezamenlijk met drie partijen de een 

overeenkomst gesloten. Dit zijn de William Schrikker Groep, Leger des Heils en Jeugdbescherming 

Gelderland. Naast deze partijen zijn er, in onze regio, geen andere partijen die een certificering hebben, 

of deze op korte termijn zouden kunnen krijgen. 

 

De overeenkomsten met de drie hierboven genoemde partijen zijn eind 2014 afgesloten en lopen 31 

december 2017 af. Hierna is er geen mogelijkheid meer om deze te verlengen. Volgens de 

aanbestedingswet zouden we jeugdbescherming en -reclassering, Europees moeten aanbesteden.  

 

Wij hebben besloten af te zien van een aanbesteding in aansluiting op bovenstaande uitkomst van het 

bestuurlijk overleg van de jeugdregio’s om met het oog op de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk de 

bestaande inkoop van jeugdbescherming- en reclassering voort te zetten. Dit zal de accountant tijdens de 

controle van de jaarrekening van 2018 (die voorjaar 2019 plaatsvindt) signaleren als fout aangezien 

volgens het aanbestedingsrecht jeugdbescherming- en reclassering sinds 1 juli 2016 Europees moet 

worden aanbesteed. Als hierdoor de som van fouten die bij een controle van een jaarrekening maximaal 

mogen voorkomen wordt overschreden, kan dit gevolgen hebben voor de goedkeuring door de 

accountant van de jaarrekening 2018 ten aanzien van de rechtmatigheid.  

 

Met ons besluit van 22-8-2017 zijn wij ons als college bewust van de mogelijke consequenties ten 

aanzien van de goedkeurende verklaring van de jaarrekening 2018. Wij laten echter de (continuering van 

de) zorg voor onze inwoners prevaleren boven administratieve (accountant)regels.  

 

2. Hoe verder 

Op 7 april 2017 is er op landelijk niveau overleg geweest in de subcommissie jeugd van de VNG en het 

bestuurlijk netwerk van de wethouders van de 42 jeugdregio’s. Hierin stond de vraag centraal: hoe 

moeten we omgaan met de aanbestedingsplicht? We willen allemaal een stabiel systeem waarin de 

continuïteit van de zorg vooropstaat.  
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In deze commissie is besloten dat de gemeenten zoveel als mogelijk de bestaande inkoop van 

jeugdbescherming- en reclassering zullen continueren en voor 2018 afzien van aanbesteding en de pijlen 

richten op 2019. 

 

Voor 2019 en verder zijn VNG en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie overeengekomen dat 

gemeenten eind 2017 helderheid krijgen over de wettelijke kaders waarmee gemeenten rekening moeten 

houden met het oog op de inkoop van Jb/Jr in de komende jaren waarbij zowel de continuïteit van de 

uitvoering is geborgd als de kwaliteitsverbetering en innovatie kan worden gestimuleerd.  

 

3. Aanvullende informatie 

 

Voor de volledigheid melden wij nog dat de 7 Colleges van burgemeester en wethouders van de 

Achterhoekse gemeenten, de afgelopen weken ten aanzien van het aanbesteden van jeugdbescherming 

en -reclassering voor 2018, hetzelfde besluit hebben genomen als wij. In Oost Gelre zal de 

besluitvorming eind augustus plaatsvinden. 

 

4.  Vragen? 

Gezien de complexheid van de materie hebben wij volstaan met een kort memo met de belangrijkste 

hoofdlijnen. Mocht u toch nog beleidsinhoudelijke/technische vragen hebben, kunt u contact opnemen 

met: mw. H. Burcksen (programmamanager sociaal domein) of dhr. J. Roosendaal (coördinator inkoop). 

Beide zijn bereikbaar via tel. nr. 0315 292 292.  


