vergadering burgemeester en wethouders gemeente nieuwkoop

Besluitenlijst burgemeester en wethouders
datum
reg. nr.
tijd
locatie
aanwezig

DINSDAG 7 juli 2015
15.13687
09:00 uur - 13:00 uur
B&W-kamer te Nieuwveen
F. Buijserd (voorzitter), mw. G. Veninga, G.A.H. Elkhuizen, mw. J.W.M. Pietersen,
G.G.G. Slooters (secretaris)

afwezig

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Representatiekalender
Besproken en aangepast.

3.

Openbare besluitenlijst van 30 juni 2015
Vastgesteld

4.

Inkoopplan jeugdhulp 2016
(kenmerk: 15.12461)
Toelichting:
Vorig jaar is voor het eerst ervaring opgedaan met de inkoop van de jeugdhulp voor 13
gemeenten in Holland Rijnland. Hierbij zijn (vooral reeds betrokken) aanbieders
gecontracteerd voor 1 jaar. In april 2015 is aan het Portefeuillehoudersoverleg (PHO)
Sociale Agenda de inkoopstrategie jeugdhulp 2016 voorgelegd. In de inkoopstrategie is
een twee-sporen-beleid voorgesteld:
 Voor 2016 verlengen van de contracten,
 Voor 2017 bijstellen van het huidige beleidskader jeugd.
In dit voorstel gaan wij in op de nadere uitwerking voor de inkoop van 2016. Hiervoor is
bijgaand inkoopplan (bijlage) opgesteld.
Advies:
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met het doen van de uitvraag aan de zorgaanbieders voor de
verlenging van de contracten en hiervoor de formats in bijlage I en II van het
Inkoopplan 2016 te gebruiken.
2. In te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2016, waaronder:
a. de gewijzigde perceelbeschrijving JGT’s;
b. een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor de
contractering van de JGT’s;
c. voorkeursvariant B;
d. het voortzetten van het huidige vereveningsmodel – solidariteitsmodel
– voor 2016;
e. bij overschotten in 2016 geen regionale egalisatiereserve te vormen ter
dekking van de kosten waar het solidariteitsmodel op van toepassing is
(dit in afwijking van de afspraken voor 2015).
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3. Het voorstel ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit::
1. In te stemmen met het doen van de uitvraag aan de zorgaanbieders voor de
verlenging van de contracten en hiervoor de formats in bijlage I en II van het
Inkoopplan 2016 te gebruiken.
2. In te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2016, waaronder:
a. de gewijzigde perceelbeschrijving JGT’s;
b. een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor de
contractering van de JGT’s;
c. voorkeursvariant B;
d. het voortzetten van het huidige vereveningsmodel – solidariteitsmodel –
voor 2016;
e. bij overschotten in 2016 geen regionale egalisatiereserve te vormen ter
dekking van de kosten waar het solidariteitsmodel op van toepassing is (dit
in afwijking van de afspraken voor 2015).
3. Het voorstel samen met de begroting na de zomer te bespreken met de
gemeenteraad.
5.

Externe communicatie
Niet van toepassing.

6.

Ingekomen stukken
Overzicht mandaatbesluiten

7.

Sluiting

