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De gemeenteraad van Schagen in vergadering bijeen op 2 novenļbŵ 2021;
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Constateert dat:
Het visiedocument en kaders aangaande de ambulante jeugdhulp en jeugdzorg met verblijf voor de regio Schagen een
bespreekstuk is;
De vastgestelde visie en kaders toegepast gaan worden bij de inkoopstrategie die door de colleges wordt vastgesteld in
november 2021;
De Raden van de 4 kopgemeenten (vooralsnog) geen inspraak hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze
inkoopstrategie;
Er een enorme groei is van het aantal jeugdhulpaanbieders in de regio f+254% tussen 2015 en 2021);
Specialistische organisaties aangeven dat ze door de bomen het bos niet meer zien;
Uit recent onderzoek* en ** blijkt dat sommige aanbieders met tamelijk eenvoudige of niet wetenschappelijk bewezen
behandelingen grote winsten maken;
Er wachtlijsten en tekorten zijn voor complexe Jeugdhulp.
Overweegt dat:
o
o
o
o

Iedereen een eigen zorgbedrijfje kan beginnen;
Er alleen met gecertificeerde hulpverleners moet worden samengewerkt die evidence based behandelingen aanbieden;
Buitensporige winsten niet thuis horen in de jeugdzorg;
Het traject naar de inkoopstrategie in de Kop van Noord-Holland het uitgelezen moment is om hierbinnen doordachte
keuzes te maken.

Roept het college op om:
o
o

Alle aanbieders in de Jeugdhulp vooraf te screenen en commerciële bedrijven met meer dan gemiddelde winsten (meer
dan 59í), die deze winst niet herinvesteren in de zorg, in de gemeente en de regio te weren;
Rigoureus te snijden in het aantal jeugdhulpaanbieders.

En gaat over tot de orde van de dag.
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https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210917 32507373?utm source^google&utm mediurr^or ganic
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/stelsel-in-groei-een-onderzoek-naar-financiele-tekorten-in-de ieugdzorg-def.pdf.

