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e
 fysieke overlegtafel jeugd  

 
Datum: 24 september 2019  
Tijd:  15.00 uur -17.00uur 
Locatie: Gemeentehuis Houten, zaal 0.41/0.42  

 
Aanwezig: Nico Kersten (manager Inkoop Nieuwegein), Linda Pellikaan, Hanneke 
Bekkering (accounthouders RBL), Willy van Putten (RBL ondersteuning), H. Gritter (Youke), 
E. Lucassen (ihub), E. van Schaik (Reinaerde), H. Bottinga (de Rading), H. Eleveld (Stichting 
Nedereind), A. van Wijk (de Jonge Ontdekker), W. van Wijk (Timon), E. Bassen 
(Huiberthoeve), L. Amersfoort (gemeente Lopik), Y. Kok (Youke), J. van der Hoek (Syndion), 
H. Lammers (Psymens), M. Bikker ( CentraalNederland), L. Heijs (Altrecht), M. Stokkel (dr. 
Bosman), G. Harskamp (LegerdesHeils), C.vd Giessen (KindinBalans), D. Hiemstra (de 
Spelende Wolf), A. Gelmers (gemeente IJsselstein), E. Peeters (Wielewaal), E. Janssen (St. 
Meander), E. Kamphof (Prokino Zorg)  
 
 
1. Opening/ mededelingen  
Nico Kersten opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.  
2. Verslag oktober 2018  
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is vastgesteld 
3. Inkoopstrategie 2020-2021 
Er is een koersdocument opgesteld. Dit document is breed besproken en het advies ligt bij 
de colleges. De inkoopstrategie richt zich op arrangementen &  profielen. Dit kunnen 
meerdere arrangementen zijn van licht naar zwaar met bijbehorende tarieven per profiel. Het 
voorstel is om een impactanalyse uit te voeren in de regio Lekstroom voordat deze nieuwe 
strategie wordt ingevoerd. Daarnaast zal nogmaals goed onderzocht worden of de huidige 
inkoopsystematiek (p*q) met de nodige aanpassingen kan worden voortgezet. Het uitwerken 
en implementeren van een nieuwe strategie zal tijd vergen. Daarom het verzoek om de 
contracten te verlengen met één tot twee jaar. Mochten de aanbieders het hier niet mee 
eens zijn, zal er opnieuw aanbesteed worden.  
4. Indexering  
De indexering is gebaseerd op 3% loonstijging en 1,5 % kostenontwikkeling. Het ambtelijk 
voorstel is om met 2.6 % te indexeren. Na discussie stellen de aanbieders voor om de 
tarieven te indexeren met 3,22%. 
5. Verlengen van contracten  
Verzoek aan aanbieders om de contracten te verlengen met minimaal één jaar. Dit is een 
formeel verzoek, zoals is bepaald in artikel 12 van de overeenkomst Jeugd. 
Streven is zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de nieuwe inkoopstrategie. Verzoek van 
aanbieders is het proces te mogen volgen. We zullen zo snel mogelijk het proces online 
publiceren en een bericht versturen. Op de formele overlegtafel van 8 oktober a.s. komt dit 
terug. 
6. Rondvraag  
In de regio is een fors financieel tekort. Om die reden is een projectgroep ‘Grip op de 
jeugdhulp’ bezig om verbeterpunten uit te werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleid 18-
/18+ en de JW315 berichten, wij vragen u om hieraan mee te werken. 
7. Sluiting 
De afspraak van dinsdag 8 oktober stond al in de agenda en zal ook plaatsvinden.  
Nico sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 


