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Holland Rijnland 

Afdeling: TWO 

Ter attentie van:  de heer P Grob 

Postbus 558 

2300 AN  LEIDEN 

   

Ons kenmerk :  Z-15-26131\1.2. Post Uit\46358  

Datum :   
 correspondent ie Jeugd en jongerenbeleid Welz ijn en Onderwijs  1-1-1801 Maatschappij 

 

Onderwerp :  voorlopige uitgangspunten Jeugdhulp 
uitgaande brief  

 

Geachte heer Grob, 

U stelt raden van de regio Holland Rijnland in de gelegenheid te reageren op de notitie 

“Voorlopige uitgangpunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland”. In deze brief geven 

wij, college en raad van Hillegom, onze aanbevelingen en opmerkingen. 

 

Proces 

De uitgangspuntennotitie is besproken in de Stuurgroep 3D Duin- en Bollenstreek. De 

stuurgroep heeft een voorlopige reactie opgesteld in de vorm van een conceptbrief. De 

raden van elke gemeente hebben daarna de uitgangspuntennotitie en de conceptbrief 

besproken. De opmerkingen van de raadscommissie Hillegom zijn verwerkt in deze 

brief. De raad heeft de uitgangspuntennotitie geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 10 december. Wij sturen u deze brief daarom onder voorbehoud van instemming 

van de raad van Hillegom. 

 

Gezamenlijke reactie op de uitgangspuntennotitie en aanbevelingen 

Wij kunnen ons vinden in de vijf gekozen uitgangspunten, met name de punten 

- inzetten op integraal beleid en 

- partnerschap met aanbieders en participatie van cliënten. 

Verder merken we op dat,  wanneer nieuwe ontwikkelpunten ontstaan die niet persé 

onder deze uitgangspunten vallen, die ook mogelijk moeten zijn. De gemeente Hillegom 

wijkt af van de punten 2 en 13. 

 

Inkoop in relatie tot beleid 

1. Overweeg een andere vorm dan budgetfinanciering. Een vorm die past bij ons 

gezamenlijk beleid en stimuleert dat de doelstellingen van de transformatie 

gehaald worden. 
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2. Het is wenselijk dat contracten met aanbieders één jaar duren en dat de inhoud 

van contracten niet statisch is.  

3. Introduceer een innovatiebudget, waarmee aanbieders gestimuleerd worden 

innovaties door te voeren. 

4. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om integraal te gaan inkopen voor de 

Jeugdwet, Wmo en zo mogelijk ook de Wlz. 

5. Onderzoek hoe de administratieve lasten voor aanbieders (nog verder) 

verminderd kunnen worden. 

Integrale aanpak 

6. Onderzoek de mogelijkheid van  “1 gezin/1plan/1aannemer”. 

7. De problematiek van jeugdigen die 18 jaar worden en ondersteuning nodig 

hebben, moet een beleidsprioriteit worden. Daarbij moet een verbinding gemaakt 

worden met meerdere domeinen, zoals onderwijs, werk en Wmo. 

8. In het beleid voor het PGB Jeugdhulp is eerder gesteld dat “1 gezin/1 plan/1 

budget” oftewel een Gezinsgebonden Budget, uitgangspunt is. Dit beleid moet 

uitgewerkt worden. 

9. De samenwerking met het onderwijs en het ontwikkelen van 

onderwijszorgarrangementen moet blijvend op de agenda staan van de 

gemeenten van Holland Rijnland. 

Privacy borgen 

10. Er moet geïnvesteerd worden in het borgen van de privacy van jeugdigen en hun 

ouders. Absolute randvoorwaarde is dat dit het “doen wat nodig is” niet in de weg 

staat.  Informatie uitwisselen over mensen moet mogelijk zijn als dit zinvol is 

voor het bereiken van doelen van de cliënt.  

Samenwerken met zorgaanbieders 

11. Stimuleer in de opbouw van een netwerkstructuur van aanbieders. 

12. De samenwerking met huisartsen moet een prioriteit worden. Dit is nodig voor 

goede zorg voor jeugd en er zijn duidelijkere afspraken nodig over het verwijzen 

naar jeugdhulp.  

Capaciteit voor opdrachtgeverschap 

13. Het is noodzakelijk dat gemeenten van Holland Rijnland een besluit nemen over 

het voortbestaan van de gezamenlijke Tijdelijke Werkeenheid 

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) na 2016. Wij bepleiten een voortzetting 

voor de periode van een jaar met mogelijkheid tot verlenging zodat opgedane 

ervaring meegenomen kan worden. Wij vragen Holland Rijnland daar een voorstel 

voor te doen. 

14. Stevig opdrachtgeverschap is nodig voor de gewenste transformatie en voor het 

bewaken van de kosten. Daarom zullen wij een onderbouwd voorstel voor het 

uitbreiden van de capaciteit van de TWO in principe steunen.   
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15. Het is wenselijk dat gemeenten van Holland Rijnland  een besluit nemen over de 

wijze waarop zij solidariteit gaan invullen na 2016. Hier moet duidelijkheid over 

komen.  

 

Aanvullingen gemeenteraad van Hillegom 

 de raadsleden ervaren een te grote tijdsdruk bij het inkooptraject 

 er moet aandacht zijn voor de wachtlijsten die ontstaan door gebrek aan 

plaatsingsmogelijkheden. 

 Minder bureaucratie, meer zorg verlenen 

 Redeneer vanuit ‘wat is nodig’  lokaal en dichtbij de cliënt ipv vanuit de 

organisatie en inkoop 

 Zorg dat we weten hoe het met onze Hillegomse kinderen gaat (tellen en 

vertellen): krijgen ze de juiste zorg, wat zijn de trends en de duiding daarvan, 

hoe is de cliënttevredenheid? 

 Laat het JGT sturen op de juiste zorg, kostenbewustzijn is een taak van de 

inkoop. Regel bij de inkoop dat de juiste zorg kostenbewust wordt ingekocht en 

maak de aanbieders hier (mede)verantwoordelijk voor  

 Maak privacy niet ondergeschikt aan ‘doen wat nodig is’ tenzij een kind in gevaar 

verkeert. 

 Laat de uitgangspunten alleen voor 2017 gelden met mogelijke uitloop naar de 

jaren erna zodat alle ervaring die intussen wordt opgedaan, meegenomen kan 

worden 

 In de bijlage treft u een motie aan die op 17 september 2015 is aangenomen. Wij 

verwachten dat u de inhoud van de motie meeneemt in het vervolgtraject 

 

Tot slot 

Wij waarderen uw vraag om input op de uitgangspuntennotitie. Tegelijkertijd verwachten 

wij dat de raad in het vervolgtraject voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om zijn 

kaderstellende rol te vervullen en vooraf input kan leveren voor gemeenschappelijk 

beleid voor de transformatie van de jeugdhulp en de inkoop van jeugdhulp 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, 

 

 

Frits Roelfsema 

 

 

  

Bijlage(n): motie gemeenteraad Hillegom 


