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Verlenging contracten jeugdhulp met verblijf en crisishulp (ambulant)

Geachte raadsleden,
Deze memo wordt u aangeboden om u te informeren over de verlenging van de contracten jeugdhulp
met verblijf en ambulante crisishulp. De overeenkomsten voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf en
de crisishulp (ambulant) zullen voor 2019 worden gecontinueerd. Continuering is mogelijk door de
bestaande overeenkomsten te verlengen.
Jeugdhulp met verblijf
In de praktijk is een grote behoefte ontstaan om extra aanbieders toe te laten treden tot het zorgveld
jeugdhulp met verblijf, gelet op de keuzevrijheid van inwoners en in relatie tot de wachttijdenproblematiek. Daarnaast geven verschillende gecontracteerde aanbieders aan dat zij hun diensten
binnen jeugdhulp met verblijf graag willen uitbreiden. Om hieraan tegemoet te komen zullen de
overeenkomsten voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf per 1 januari 2019 gecontinueerd worden
voor de duur van één jaar, zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2018 maar wel omgezet
worden naar “Open house”. Het kenmerk van dit model is dat aanbieders doorlopend kunnen
toetreden tot Regio Alkmaar en hun dienstverlening kunnen uitbreiden dan wel verminderen. Om voor
het zorgveld jeugdhulp met verblijf over te gaan naar een “Open house” is formeel een nieuw
inkooptraject vereist. Praktisch gezien wordt gekozen voor een administratieve omzetting. De
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders krijgen voor 2019 de keuze voorgelegd of zij hun bestaande
overeenkomsten wensen te continueren, uit te breiden dan wel te verminderen. Dat is toegestaan. De
contracteerde jeugdhulpaanbieders hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.
Ambulante crisishulp
De bestaande overeenkomsten voor ambulante crisishulp worden voor 2019 gecontinueerd tot het
moment dat de ambulante crisishulp in 2019 wordt ondergebracht bij de bovenregionale integrale
crisisdienst. Bij de oprichting van de bovenregionale integrale crisisdienst jeugd per 1 juli 2018 is
rekening gehouden met een gefaseerd groeimodel waarbij ambulante crisishulp op een later moment
zou worden toegevoegd. De planning is dit in 2019 te realiseren. Daarom zullen de overeenkomsten
voor ambulante crisishulp voor 2019 tot dat moment worden verlengd. Op dit moment is nog niet
bekend per welke datum in 2019 dat zal plaatsvinden. De Netwerkorganisatie Regio Alkmaar verzorgt
de uitvoering en de communicatie met de jeugdhulpaanbieders.

