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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 25 september 2018 

18.079468 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

 Wethouder  S.J.A. van der Veek 

Jeugdbescherming/ jeugdreclassering 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

De fractie van de SP heeft een motie ingediend met betrekking tot de aanbesteding 

jeugdreclassering en jeugdzorg. De zorg die daaruit spreekt delen wij. Ook wij maken ons zorgen 

over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve zorg op het vlak van de jeugdreclassering en 

jeugdbescherming. Daarom zijn we bovenregionaal in Noord Holland gezamenlijk met 32 

gemeenten een proces aangegaan om de jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2019 

gezamenlijk in te kopen. Dit is ook verzocht door de Ministeries van VWS en van Justitie en 

Veiligheid en door de VNG. 

 

Wat is nu de stand van zaken van dit proces. We hebben 11 juli 2018 digitaal de aanbesteding 

landelijk uitgezet nadat de colleges van B&W van deelnemende gemeenten hiertoe hadden 

besloten. Zorgaanbieders konden zicht tot maandag 3 september 12.00 uur inschrijven. 

Voorafgaand aan deze deadline hebben de huidige zorgaanbieders – te weten de Jeugd en 

Gezinsbeschermers, William Schrikkergroep (samen Partners voor de Jeugd) en Leger des Heils – 

aangegeven niet op de aanbesteding in te schrijven. Hun reden daarvoor zat met name in de 

hoogte van de tarieven. Maandag 3 september bleek bij het openen van de aanbesteding dat 

er voor de Kop van Noord Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) een 

zorgaanbieder een offerte heeft uitgebracht. Dat betreft Jeugdbeschermers Amsterdam (JBRA). 

 

Inmiddels hebben de 7 West-Friese gemeenten (10 juli) en de 8 gemeenten Gooi en Vechtstreek 

(24 september) besloten niet (meer) aan dit gezamenlijke inkooptraject deel te nemen. Beide 

regio’s hebben aangegeven wel op inhoud bovenregionaal te willen blijven samenwerken. We 

zijn nu nog met 18 gemeenten gezamenlijk in het inkooptraject. 

 

Naar aanleiding van het niet inschrijven van de bestaande zorgaanbieders hebben de 

portefeuillehouders van de overgebleven gemeenten met elkaar overlegd hoe met deze situatie 

om te gaan. Daarbij is afgesproken om bestuurlijk met een afvaardiging van de overgebleven 18 

gemeenten (Haarlem is trekker) met de huidige zorgaanbieders in gesprek te gaan over de 

ontstane situatie. Deze gesprekken zullen de komende weken tot en met 15 oktober 

plaatsvinden en we verwachten uw raad daarom op z’n vroegst pas in de tweede helft van 

oktober te kunnen informeren over de uitkomsten van deze gesprekken. 

 

De offerte van JBRA voldoet aan de door gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen, 

waarmee wij ervan kunnen uitgaan dat de vier gemeenten in de Kop van Noord Holland vanaf 1 

januari 2019 continuïteit hebben in het aanbod van jeugdreclassering en jeugdbescherming. 

 

De Motie van de SP behelst vergaande besluitvorming die, gezien het proces waarin we nu 

zitten, te voorbarig is. We hebben hierover ook contact gehad met onze collega gemeenten uit 

de Kop van Noord Holland. Zij zijn van mening eerst de gesprekken af te wachten alvorens over 

eventuele nieuwe keuzes te besluiten. 
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Wij willen graag met u in gesprek om over bovenstaand proces en de uitkomst daarvan u bij te 

praten. Daarbij willen wij graag met u ingaan op wat de fractie van de SP in haar overwegingen 

bij de motie heeft meegenomen. Daarmee willen wij u het volledige beeld kunnen schetsen en 

met u de mogelijke scenario’s verkennen. Zoals hierboven geschetst weten pas in de tweede 

helft van oktober wat de uitkomst van d gesprekken is. Wij stellen voor om daar dan in een 

(extra) beeldvormende vergadering van uw raad voor te plannen. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


