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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 25 september 2018 

Onderwerp: Aanbesteding Jeugdreclassering en Jeugdzorg

Overwegende:

» Dat Schagen participeert in een ambtelijke stuurgroep waarin 21 (25) gemeenten
samenwerken bij de aanbesteding Jeugdreclassering en Jeugdzorg in een gedwongen kader. 
Dit gebied omvat een groot deel van de provincie Noord-Holland inclusief Gooi en 
Vechtstreek

* Dat de omvang van dit gebied volstrekt in strijd is met het belangrijkste uitgangspunt van de 
decentralisatie: de lokale overheid weet het beste wat er speelt in hun gebied en welke 
specifieke eisen hun gebied stelt

« Dat het de vraag is of het college mandaat heeft om een dergelijke omvangrijke 
samenwerking aan te gaan zonder de raad daar in te betrekken

» Dat de genoemde ambtelijke werkgroep geen enkele mandaat heeft (blijkend uit een 
schrijven van de wethouder van Haarlem, participant in de werkgroep).

» Dat in de werkgroep geen enkele structuur zit en geen bevoegdheden verdeeld zijn, 
waardoor (een deel van) de werkgroep nu al grote conflicten heeft

» Dat de ambtelijke organisatie van Schagen geen afdoend antwoord heeft op de vraag of het 
college en de werkgroep mandaat heeft

» Dat de West-Friese gemeenten en Hoorn inmiddels uit het samenwerkingsverband gestapt 
zijn en (naar verluid) de 11 West-Friese gemeenten een contract met de instellingen hebben 
afgesloten

* Dat de eerder door de SP gestelde vragen niet afdoende beantwoord zijn en er zelfs 
Onzurgvuldigheden in staan.
In de beantwoording van de door de SP gestelde vragen wordt o.a. aangegeven dat een 
subsidie relatie met de jeugdzorgaanbieders wettelijk niet toegestaan is, terwijl de VNG juist 
expliciet adviseert om een subsidierelatie aan te gaan. Ook wordt in de beantwoording 
aangegeven dat er 11 aanbieders zijn, terwijl bureau Rebel in hun onderzoek naar de 
Optimale beschikbaarheid van de jeugdzorg (september 2107) aangeeft dat er sprake is van 
drie aanbieder en mogelijk een vierde.

» Dat Berenschot een onderzoek gedaan heeft naar de kostprijs van de jeugdzorg en
concludeert, dat er niet een uniforme kostprijs mogelijk is door het verschil in werkwijzen 
van de instellingen en de verschillen in producten die de instellingen hanteren. Berenschot 
adviseert om op basis van vertrouwen met de v instellingen in gesprek te gaan

» Dat de werkgroep een tarief opgelegd heeft waarvan de grote instellingen aangeven dat het 
ver beneden hun kostprijs is en dat zij daarom niet aan de aanbesteding zullen deelnemen. 
Daardoor blijven twee instellingen over waarvan één instelling nog niet eens gecertificeerd is 
en de andere instelling in het eerder genoemde rapport Rebel als kwetsbaar wordt 
omschreven.

» Dat de werkgroep de instellingen een verplichting tot tijdschrijven oplegt, waarbij de 
instellingen aangeven dat dat tot een aanzienlijke administratieve belasting zal leiden.



Overigens wordt dit tijdschrijven, dat vooral gebaseerd is op wantrouwen, in de gehele zorg 
teruggedraaid omdat het geen enkel zinnig doel dient

* Dat de werkgroep niet bereid is de huidige toeslag voor cliënten met een geestelijke 
beperking te handhaven en deze geheel wil afschaffen

* Dat blijkt dat het heel complex is om een goed beeld te krijgen wat er aan de hand is, dat 
informatie onvolledig of onjuist is, of niet gegeven kan worden en dat de raad daardoor de 
controlerende functie niet of onvoldoende kan uitoefenen.

« Dat de hele gang van zaken tot een groot risico leidt dat de Jeugdreclassering en Jeugdzorg in 
2019 niet de kwaliteit kan leveren die noodzakelijk is. Dit is te meer buitengewoon zorgelijk 
omdat het o.a. gaat om onder toezichtstellingen, uithuisplaatsingen: ingrepen die 
buitengewoon ingrijpend zijn voor de betrokken gezinnen en hoge eisen stellen aan de 
kwaliteit van de jeugdzorgwerkers

Verzoekt het college:

» De samenwerking op bovenregionaal niveau per direct te beëindigen en een samenwerking 
aan te gaan met bestaande partners (Den Helder, Texel,??)

» Conform het rapport Berenschot met de aanbieders in gesprek gaan en een kostendekkend 
tarief te realiseren

* Het advies van de VNG volgen en een subsidie relatie aan te gaan 
« Aan de instellingen geen verplichting tot tijdschrijven op te leggen
» De toeslag voor mensen met een geestelijke beperking te handhaven
* Na één jaar te^valueren

En gaat over naar de orde van de dag

De fractie)var/de SP

Wim Renders (fractievoorzitter)


