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Geachte heer/mevrouw,

De aanbesteding van Jeugdzorg Plus doet bij de gemeenteraad van Heerhugowaard de nodige 
zorgen ontstaan over met name de continuïteit van de zorg in onze, dan wel aangrenzende 
regio’s.

De gemeenteraad heeft deze zorg verwoord in een aan u en de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport gerichte motie, waarvan de tekst luidt: de gemeenteraad spreekt zijn zorgen uit 
over de duurzame borging en continuïteit van de Jeugdzorg Plus als gevolg van (verplichte) 
aanbesteding.

De motie zelf is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Hoogachtend,

A.B. Blase, 
burgemeester

E.A. Schreiner 
Raadsgriffier

Bijlage: Motie 02 (E201840871)
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Motie 02
Datum ingekomen 08 november 2018 
Volgnummer
Status AANGENOMEN
Registratienummer E201840871

Raadsvergadering: 12 nov2018

Besluit: Aangenomen

Voor: SH, CDA, D66, GL, ND, 
PvdA en CU

Tegen: HOP en WD_______

Onderwerp Continuïteit Jeugdzorg plus 1

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018 bij 
behandeling van Begroting 2019

Gelet op de VNG notitie “Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing” van 17 oktober 2017

Constaterende dat:
- de verplichte aanbesteding van JB en JR de continuïteit ernstig onder druk zet.

pas na de gunning de effecten op de continuïteit zichtbaar worden, ook voor de omliggende 
regio’s
de continuïteit van zorg alleen geldt als de organisatie blijft voortbestaan

- als alleen regio IJmond, met een afname van ongeveer 20 bedden, overblijft voor Jeugdzorg 
plus het risico heel groot wordt dat de organisatie niet blijft voortbestaan en dus de 
continuïteit van zorg in het geding is.

- de meeste Gecertificeerde Instellingen nauwelijks tot geen eigen vermogen hebben omdat 
het onder de oude wet op de jeugdzorg niet mogelijk was reserves op te bouwen.

Spreekt uit.

Dat de (verplichte) aanbesteding van jeugdzorg plus, waar gemeente Heerhugowaard 
penvoerder van is, hoogstwaarschijnlijk zal gaan leiden tot het niet kunnen continueren van zorg 
in onze, dan wel aangrenzende, regio’s

Verzoekt het College:

Namens de gemeenteraad haar zorgen uit te spreken over de duurzame borging en continuïteit 
van de Jeugdzorg Plus als gevolg van (verplichte) aanbesteding bij de minister en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten

En gaat over tot de orde van de dag,
GroenLinks Heerhugowaard


