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Geachte leden van de raad,

lnleiding
Gemeente Beemster is sinds 1 januari 2015 op basis van de Jeugdwet
verantwoordelijk voor alle vormen van specialistische jeugdhulp, inclusief de zorg
voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Voor de uitvoering van deze taken heeft
de gemeente voor 2015 en 2016 overeenkomsten gesloten met zorgaanbieders.
Deze overeenkomsten zijn verlengd voor het jaar 2017.

I nkoop specialistische jeugdhulp
Recentelijk is de aanbesteding specialistische jeugdhulp 2018 afgerond. De
vernieuwingen binnen de jeugdhulp zijn erop gericht om vanaf 2018 resultaatgericht
te gaan werken, namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin in
plaats van op het aanbod van instellingen. De gemeenten in de regio's Zaanstreek-
Waterland en Amsterdam-Amstelland kopen daartoe in 2018 specialistische
jeugdhulp in om de resultaten van een breed perspectiefplan van een gezin, dat
vooraf wordt opgesteld, integraal te kunnen realiseren. Het gezin krijgt de hulp die
nodig is. De afspraken die hierover worden gemaakt leiden tot een vereenvoudiging
voor gezinnen, lokale teams en aanbieders en brengen de volgende verbeteringen:

eigen regie door ouders centraal, waar nodig met ondersteuning door het
lokale team;
samenhangende hulp op alle leefdomeinen voor gezinnen die dat nodig
hebben;
meer handelingsvrijheid voor de professionals;
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. een aanzienlijke verlichting van de administratieve last door te werken met
vaste tarieven;

. duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van professionals
(hoofdaan nemerschap);

. een verantwoorde besteding van het budget;
o meetbare resultaten en daarmee inzicht in kwaliteit van de jeugdhulp.

We zijn in de regio's Zaanstreek- Waterland en Amsterdam- Amstelland contracten
aangegaan met 144 partijen gericht op het bieden van enkelvoudige specialistische
jeugdhulp en met 38 aanbieders van specialistische jeugdhulp in complexe situaties.
Gemeenten, venruijzers en aanbieders hebben nu nog de tijd om oefensituaties te
creëren om zich zo goed mogelijk op de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2018 voor te
bereiden.

ln bijgevoegde brochure vindt u een verdere toelichting op deze nieuwe manier van
werken.

lnkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Als gemeente willen we graag dat er passende ondersteuning beschikbaar is voor
alle kinderen, zodat ieder kind zo optimaal mogelijk zijn of haar schoolloopbaan kan
doorlopen. ln de aanbesteding specialistische jeugdhulp 2018 is EED bewust niet
meegenomen. Reden hiervan is het specifieke karakter van deze vorm van zorg en
de directe relatie met het ondenrvijs. Gemeenten willen een volgende stap kunnen
zetten om dyslexiezorg in samenhang met het onden¡vijs in te zetten en daarin bij de
lokale situatie aan te kunnen sluiten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij

de uitgangspunten van de vastgestelde inkoopstrategie specialistische jeugdhulp

2018.

De inkoopstrategie voor EED treft u bijgaand aan, deze is onlangs vastgesteld.
Deze inkoopstrategie beoogt ruimte en flexibiliteit te faciliteren, in plaats van in beton
gegoten regels en procedures, waar alle deelnemende gemeente, scholen,
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, dyslexiezorgaanbieders én kinderen en

hun ouders mee uit de voeten kunnen. Aansluitend bij het inkoopproces
specialistische jeugdhulp geldt ook voor deze aanbesteding geen budgetplafond en
wordt er gewerkt met een vaste trajectprijs.

De aanbesteding voor EED zal nog voor de zomer starten

Pilot
Op 23 mei 2017 is de gemeente Beemster in samenwerking met de Brede School Beemster
gestart met een pilot dyslexie op de drie scholen in Beemster. Dit houdt in dat de kinderen
op de school dyslexiezorg ontvangen in plaats van op de locatie van de
jeugdhulpaanbieder.
De gedachte is om zo dicht mogelijk bij het kind, gezin en school aan te sluiten zodat de
zotg zo optimaal mogelijk geleverd kan worden.
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Tevens vindt er expertise uitwisseling plaats tussen de behandelaar en leerkracht waardoor
de zorg voor het kind ook in school meegenomen kan worden. ln het najaar 2O17 zal deze
pilot geëvalueerd worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

JtuMb,,:
A.J.M. van Beek
burgemeester


