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Stand van zaken gemeentelijke toegang tot jeugdhulp

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals wij u eind maart hebben laten weten heeft het college op 24 maart besloten
de geplande aanbesteding voor de gemeenteluke toegang tot de jeugdhulp op te
schorten. Dit vanwege de maatregelen en onzekerheden rondom covlD-19. omdat
de covlD-L9 maatregelen van rijkswege zíjn versoepeld, wordt ook het
aanbestedingstraject vervolgd. ln deze brief zijn de processtappen opgenomen.

Het huidige contract met de coóperatie JGT loopt per 1januari2027 af. ln goed
overleg met de Duin- en Bollenstreek en de coóperatie JGT zijn wij
overeengekomen het contract met de coóperatie JGT voor de duur van zes
maanden te verlengen. Met deze verlenging zetten gemeenten en de coóperatie
iGT hun samenwerking tot r juli2o2rvoort. Het doelvan deze verlenging is het
voortzetten en beschikbaar houden van de vanuit JGTgeboden hulp, totdat een
eventuele nieuwe aanbieder de opdracht overneemt. Als onderdeel van de
verlenging worden onder andere met de coóperatie JGT afspraken gemaakt over de
continuiteit van zorg en de inzet van de praktijk ondersteuner huisarts Jeugd.

Het college is blij met de wijze waarop de verlenging van het contract met de
coóperatie JGT tot stand is gekomen Daarmee is de continuiteit van zorg aan
cliënten ook in deze tijd, verzekerd. Daarnaast zal de aanbestedingsprocedure in de
Leidse regio weer worden opgestart.
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De aanbestedi ure ziet er als vo uit

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. lndien u nog

vragen heeft kunt u contact opnemen met Judith Lek via i.lek@le erdoro.nl

Hoogachtend,
rgem en wethouders,

n-Jansen

DataProcesstappen

Reeds gedaon op 70-mrt-20Publicatie aanbestedingsdocument

25-mei-20Aangepaste conceptplanning gecommuniceerd

Voor de zomervokantielnformatiebijeenkomst mogelijke aanbieders

7 september 2020 - 12 oktober 2020Dialoogfase

okt-20lnformeren Bestuurlijk Overleg Leidse Regio dialoogfase

19-okt-20Versturen aangepaste definitieve aa n bested i ngsdocume nten

23 november 2A20,12.00 uurUiterste datum voor het indienen van de lnschrijvingen

Begin december 2020lnformeren Bestuurlijk Overleg Leidse Regio voorlopige

nn

77-dec-20Versturen Gunningsbeslissing

Week 29 2020Verificatiebespre king

01-jan-21Afloop bezwaartermijn

01--jan-21-

begin januari2O2LCommunicatiemoment gunning Bestuurlijk Overleg en

aanbleder

Definitieve gunning

10-jan-21Sta rt im pleme ntatiefase

31-mrt-21Werkwijze overd racht ge reed

01-apr-21I nforme ren Bestu urlijk Overleg over voortga ng

tm lementatie
01--jun-21Start uitvoering OPdracht

01--jul-21Beëindiging overeenkomst met Coóperatie
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