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Onderwerp:  

Transitie zorg voor de jeugd 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  Uitgangspuntennotitie jeugdhulp “Iedereen doet mee” vast te stellen.  

2.  Het document ‘Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg 

naar de transitie van de jeugdzorg’ voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet op de Jeugdzorg 

 

 

Inleiding: 

De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten zal in 2015 een feit zijn. Naast de 

jeugdzorg worden ook de AWBZ en Werk (voorheen wet Werken naar vermogen) 

gedecentraliseerd naar gemeenten. Dat betekent dat er een enorme 

verantwoordelijkheid naar ons toe komt die een gedegen voorbereiding vraagt. In 

Holland Rijnland is in 2011 een tijdelijke projectorganisatie ingericht die de 

decentralisaties voorbereidt.  

De trekker van de decentralisatie Jeugd heeft de documenten voorbereid die nu 

voorliggen. Het AO (ambtelijk overleg) Jeugd heeft positief geadviseerd en het PHO 

(portefeuillehoudersoverleg) Sociale Agenda heeft op 12 december 2012 de stukken 

vastgesteld.  

Het college stelt voor de uitgangspuntennotitie vast te stellen en kennis te nemen van 

het document ‘Hart voor de jeugd’. 

 

Argumenten: 

1.1 Uw raad is bevoegd om de kaders vast te stellen waarbinnen het beleid wordt 

vormgegeven 

 

1.2 Er is een breed gedragen ‘stip aan de horizon’ nodig waar we naartoe werken 

In de notitie zijn de uitgangspunten en de visie verwoord. Het gaat in deze notitie om 

het ‘wat’. WAT willen we bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten? 
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Hoe we dat gaan doen wordt hierna uitgewerkt op basis van de uitgangspuntennotitie. 

 

De centrale doelstelling is: 

“De jeugd in Holland Rijnland groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten 

en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de 

maatschappij”. 

 

De uitgangspunten zijn verwoord in elf punten: 

 

1. Toekomst met de jeugd 

2.  Opvoeden, mooi maar soms ook lastig 

3.  Familie, vrienden, buren, vrijwilligers kunnen het verschil maken 

4.  Onderwijs als tweede milieu 

5.  Voorkomen is beter dan genezen: preventie en vroegsignalering 

6.  Soms heb je hulp nodig 

7.  1 jeugdige, 1 gezin, 1 plan en 1 contactpersoon voor ondersteuning en hulp op 

 maat 

8.  Centra voor Jeugd en Gezin als spin in het web 

9.  Soms is er meer nodig: specialistische hulp en stut en steun 

10.  Wanneer de veiligheid in het geding is 

11. De gemeente als regisseur 

 

1.3 De visie is breed gedragen door raadpleging in de gemeenten 

Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei, is de 

conceptvisie in meer dan 30 overleggen met personen of groepen cliënten, 

adviesraden, professionals uit het maatschappelijk veld en onderwijs besproken (de 

overlegpartners staan op pagina 11 van de notitie vermeld).  

Reacties waren overwegend positief, opmerkingen zijn doorgevoerd in de definitieve 

visie. 

 

2.1 Het document ‘Hart voor de jeugd’ geeft inzicht in de nieuwe taken na de 

transitie en hoe gemeenten zich hier op voorbereiden 

Dit document geeft antwoord op een aantal vragen: Waarom een transitie? Wat komt 

er naar ons toe? Hoe bereiden we ons voor? Welke spelers zijn betrokken? Waar liggen 

de (wettelijke) verantwoordelijkheden? Wat hangt met deze operatie samen? 

 

Financiële dekking: 

Voor de in- en uitvoering van de decentralisaties stelt het Rijk middelen beschikbaar.  

Er vindt een herverdeling van budgetten plaats voor jeugdzorg en begeleiding AWBZ 

en er wordt een efficiencykorting vooraf toegepast. Wanneer er meer duidelijk is over 

de precieze besteding en eventuele extra investering, ontvangt uw Raad hiervoor een 

voorstel. 
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Communicatie/Participatie: 

Wij communiceren uw besluit met de projectorganisatie 3D van Holland Rijnland. 

Het document ‘Hart voor de jeugd’ wordt breed gedeeld met alle spelers in het 

maatschappelijk middenveld om iedereen op hetzelfde informatieniveau te brengen. 

 

Urgentie: 

Geen. Het is vanwege de voortgang gewenst deze notitie in de vergadering van maart 

vast te stellen. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Uitgangspuntennotitie jeugdhulp “Iedereen doet mee”, visie Jeugdhulp Holland Rijnland dd december 2012 

- “Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de transitie van de jeugdzorg” 

Informatie bij: mw. M. Roos, m.roos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 256 
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