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Bestuurlijke reactie advies ASO en vastgestelde versie 80-J
lnkoopstrategie Jeugdhulp 2020
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Bijlage

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad
Sociaal Domein.
ln de periode januari - mei 2018 zijn de Adviesraden Sociaal Domein van de
H10-gemeenten en JONG doet mee! door de inkooporganisatie H10
meegenomen in de ontwikkeling van de inkoopstrategie Regio Haaglanden
2020 - 2024. De ASD Delft is om advies gevraagd en geeft aan dat de
prettige, open en constructieve aanpak tot een positief advies heeft geleid.
Daarnaast is de door het regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (BO-J) op 25
mei ji. vastgesteld versie van de lnkoopstrategie toegevoegd. U heeft ter
voorbereiding op de regionale raadsinformatiebijeenkomst op 18 mei ji. de
ambtelijke conceptversie ontvangen. Behoudens kleine tekstuele
wijzigingen en aanpassingen (spelling/grammatica/opmaak) zijn
onderstaande twee punten toegevoegd:
Pagina 13, Paragraaf 3.1
Onder het kopje "aanbod" is de tekst uitgebreid om meer nadruk te !eggen
op de keuzevrijheid van jeugdigen en gezinnen.
Pagina 21. Slotwoord
Hier is onderstaande slotwoord toegevoegd
Door middel van deze inkoopstrategie verbinden de 1 O samenwerkende
gemeenten de wijze van de inkoop van de jeugdhulp met de gewenste
transformatie en de inhoudelijke doe/en van de Jeugdwet. Het gaat om een
wijze van inkoop die zowel de lokale teams en de jeugdhulpaanbieders
stimuleert en aanjaagt om het kind en gezin centraa/ zetten, hen maatwerk
te bieden en hierbij de professionals alle ruimte te geven. Voor de komende
periode willen de 1 O samenwerkende gemeenten meer sturen op resultaat
en op een juiste ba/ans tussen kwaliteit, innovatie en budget. Bovenal zullen
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de gemeenten, lokale teams en jeugdhulpaanbieders het (maatschappelijk)
resultaat meer centraal stellen. Dát is waar deze inkoopstrategie aan bij
draagt, en dat is wat ouders, jeugdigen en kinderen van onze inzet binnen
de gemeenten in Haag/anden zullen merken.
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