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Aanleiding
Vier Jeugdhulpregio’s in Noord-Holland, te weten de regio Alkmaar, regio IJmond, regio Kop van NoordHolland en regio Zuid-Kennemerland trekken gezamenlijk op in de inkoop van de Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering (JBJR) voor de jaren 2019 en verder. Op dit moment worden deze taken in de vier
Jeugdhulpregio’s uitgevoerd door drie Gecertificeerde Instellingen, te weten De Jeugd- en Gezinsbeschermers, het Leger des Heils en William Schrikker Groep.
In vervolg op de Raadinformatiememo van 2 november jongstleden is het volgende te melden.
Inschrijvingen op het aangepaste Toelatingsdocument
Op woensdag 24 oktober jl. publiceerden de samenwerkende regio’s het aangepaste
Toelatingsdocument voor de inkoop van de wettelijke taken en regionale maatwerkproducten.
Om voor 1 januari 2019 nieuwe overeenkomsten te kunnen afsluiten was de eerste inschrijftermijn
gesteld op 15 november.
Het college is verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuurlijk gesprek met de Gecertificeerde
Instellingen (GI’ en) en het formuleren van nieuwe uitgangspunten voor de inkoop tot een positief
resultaat heeft geleid. Twee van de drie GI ‘en die op dit moment een overeenkomst hebben,
te weten De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het Leger des Heils, hebben ingeschreven om in ieder
geval voor de jaren 2019, 2020 en 2021 de wettelijke taken voor de vier regio’s uit te voeren.
Naast deze twee heeft een nieuwe GI, te weten Jeugdbescherming regio Amsterdam, zich aangemeld
met het verzoek een eigen maatwerkproduct in de vier regio’s te mogen aanbieden. Met deze GI gaan de
regio’s een verkennend gesprek voeren.
Borgen zorgcontinuïteit
De twee GI ‘en die een overeenkomst krijgen bedienen samen rond de 80% van het aantal jongeren en
gezinnen dat door de rechter een maatregel opgelegd heeft gekregen. Voor hun huidige - en toekomstige
cliënten is de zorg geborgd.
De regio’s zijn nog in gesprek met de Gecertificeerde Instelling die niet heeft ingeschreven, te weten
William Schrikker Stichting.
Uitgangspunt van het gesprek blijft de continuïteit van de huidige zorg voor de bestaande cliënten en wat
aan maatwerk nodig is vanaf 1 januari 2019. Inschrijving voor deze GI is overigens nog steeds mogelijk.
De Open House inkoopvorm voorziet hierin.
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