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Onderwerp : Beantwoording artikel 51 RvO vragen fracties PvdA en GL 
 
 
Geachte leden van de fracties PvdA en GroenLinks, 
 
 
Op 17 november jl. hebben uw fracties PvdA en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld in 
het in het kader van artikel 51 van het RvO. Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van ons 
college op deze vragen. De gemeenteraad ontvangt een kopie van deze brief.  
 
Beantwoording vragen PvdA en GroenLinks over landelijke kwaliteitskaders 
 

1. Bent u bekend met de nieuwe kwaliteitskaders van het Programma Inkoop en 

Aanbesteden Sociaal Domein?  

Ja, daar zijn wij mee bekend 

 

2. Bent u bereid deze te (gaan) gebruiken bij de inkoop van jeugdhulp?  

Ja, de kwaliteitskaders zijn echter niet volledig nieuw. De kwaliteitskaders komen uit 

verschillende bronnen, waaronder kaders zoals die ook vandaag al in het kader van 

de jeugdhulp worden gebruikt. Hierdoor zijn diverse onderdelen van het 

kwaliteitskader ook al opgenomen in de lopende contracten  

 

3. Welke aanvullende eisen op het gebied van kwaliteit en/of verantwoording stelt 

onze gemeente op dit moment aan jeugdzorgaanbieders? 

Wij hanteren naast het kwaliteitskader ook nog een groot aantal procesmatige of 

bedrijfsmatige eisen waaraan een organisatie moet voldoen. Dat betreft bijvoorbeeld 

kwaliteitseisen voor de interne verbeterprocessen van organisaties, zoals de ISO of 

HKS-certificering, eisen rondom maken van excessieve winsten, etc. Ook sluiten wij 

aan op het landelijk Keurmerk Gezinshuizen. Daarnaast houdt de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarmee is dit 

toezicht op landelijk niveau belegd. 

  



 

 

 

4. Bent u bereid deze aanvullende eisen te laten vervallen en de kwaliteit van de 

geleverde zorg enkel nog te toetsen aan de hand van deze landelijke kaders? 

Zo nee, waarom niet?  

Nee.  

Het kwaliteitskader is een selectie van de meest gebruikte documenten. Hierdoor is 

het niet volledig. Zo wordt bijvoorbeeld het landelijke Keurmerk gezinshuizen niet in 

het kwaliteitskader genoemd, terwijl deze in de nieuwe inkoop wel een belangrijke rol 

speelt. Aanvullende eisen blijven daarom een rol spelen. 

 

5. Bent u bereid om hier ook met uw collega’s in de regio danwel in 
bovenregionaal verband het gesprek over aan te gaan teneinde te komen tot 

één kwaliteitskader en verantwoordingsprotocol voor jeugdzorg in heel Noord-

Holland Noord? Zo nee, waarom niet? 

Jeugdhulp contracteren wij regionaal of zelfs bovenregionaal. Daardoor wordt altijd 

met meer gemeenten een eenduidig kader gehanteerd voor kwaliteit en 

verantwoording. De gemeenten hebben hierbij het doel om waar mogelijk jeugdhulp 

gezamenlijk in te kopen op het niveau van Noord-Holland Noord. Dit is momenteel 

het geval bij JeugdzorgPlus en de Bovenregionale Integrale crisisdienst Jeugd. Op 

andere onderdelen wordt aansluiting gezocht bij algemene landelijke standaarden. 

En waar ingekocht wordt als regio Alkmaar worden, als dat bij de door uw raad 

vastgestelde visie past, eisen gehanteerd zoals die ook in andere regio’s in Noord-

Holland Noord gebruikelijk zijn. 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rob van Lieshout, sr. beleidsmedewerker 
van het team Beleid via telefoonnummer 072 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 21uit04014 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 
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