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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-15-26944\3. Bestuur\6911 
Datum voorstel:   2 september 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  29 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Trigt 

Behandelend ambtenaar:   Ella Visser 
E-mailadres:   e.visser@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -433255 

 
Agendapunt:  -- 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds   
    Jeugdhulp Holland Rijnland 

 

 
 

Wij stellen voor 
 

1. In te stemmen met het inzetten van de verhoging van de middelen vanuit de 

meicirculaire 2016 voor het inkopen van extra regionale jeugdhulp.  

2. Daarnaast € 111.430 extra ter beschikking te stellen voor de inkoop van extra 

regionale jeugdhulp in natura in 2016 ten laste van de reserve Sociaal Domein.  

3. In te stemmen met het instellen van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland 

om transformatie in de jeugdhulp te stimuleren en daarvoor € 359.806 beschikbaar 

te stellen, te verdelen over de jaren 2016 tot en met 2019 ten laste van de reserve 

Sociaal Domein. 

4. In te stemmen met de definitieve regionale programmabegroting Jeugdhulp 2016 

Holland Rijnland.  

5. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 9. 

 

 

 

Inleiding 

De TWO Jeugdhulp, die namens de gemeenten in Holland Rijnland jeugdhulp inkoopt, 

stelt vast dat er in 2016 een te groot verschil ontstaat tussen de beschikbare financiële 

middelen voor zorg in natura (ZIN) en de vraag naar jeugdhulp en dat daardoor ook het 

werken aan de transformatiedoelen ernstig wordt belemmerd. De TWO Jeugdhulp doet 

in haar notitie Budgetten jeugdhulp Holland Rijnland 2016 & Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 

Holland Rijnland voorstellen om de ontstane knelpunten op te lossen. Het 

Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland heeft op 24 augustus jl. 

positief geadviseerd over deze voorstellen. Aangezien extra financiële middelen 

gevraagd worden die niet zijn begroot, volgt nu lokale besluitvorming in elke gemeente. 

 

Bestaand kader/context 

- Jeugdwet  
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- Regionale beleidsnota transitie jeugdhulp Holland Rijnland “Hart voor de Jeugd” 

(raad) 

- Notitie uitgangspunten toekomst jeugdhulp Holland Rijnland (college) 

- Inkoopstrategie jeugdhulp 2016 (college)  

- Inkoopplan jeugdhulp 2016 (college)  

- Bezuinigingsvoorstel voor jeugdhulp 2016 (raad) 

 

Beoogd effect 

Stimuleren van de transformatie en het afstemmen van de beschikbare budgetten op de 

hulpvraag waardoor tijdige en passende jeugdhulp kan worden verleend. 

 

Argumenten 

1.1 Dit is een gemaakte afspraak  

In de regio volgen we de beleidslijn dat alle middelen vanuit de integratie-uitkering 

sociaal domein voor jeugdhulp ingezet worden voor de begroting jeugdhulp. Dus als er 

extra middelen door het rijk beschikbaar worden gesteld, dan worden deze ingezet voor 

jeugdhulp. 

 

2.1 Aanbieders kunnen met begroot budget niet voldoen aan de behoefte aan jeugdhulp 

Sinds het begin van dit jaar geven een aantal aanbieders aan niet voldoende budget te 

hebben om aan de jeugdhulpvraag te voldoen. De TWO beschrijft in haar notitie de 

ontstane knelpunten (bijlage 1 van het stuk).  

 

2.2 Genomen beheersmaatregelen zijn niet voldoende gebleken, er is meer nodig.  

Medio 2015 kreeg de TWO de signalen dat de budgetten waarschijnlijk krap zouden zijn. 

Er werd daarom een voorstel voor bezuinigen voor 2016 opgesteld. Uitgangspunt was 

dat per perceel jeugdhulp op inhoudelijke gronden bezuinigd zou worden. In het najaar 

van 2015 besloot de raad positief over dit voorstel. De TWO heeft dit voorstel uitgevoerd 

en vertaald naar de contracten met aanbieders. De genomen bezuinigingsmaatregelen 

blijken nu niet voldoende te zijn om met het beschikbare budget voor 2016 uit te 

komen.  

 

2.3 Gemeenten zijn wettelijk verplicht voldoende jeugdhulp beschikbaar te stellen 

De jeugdwet verplicht gemeenten voldoende jeugdhulp ter beschikking te stellen aan 

jeugdigen die dat nodig hebben. Nu de vraag hoger is dan verwacht, kan het te beperkte 

rijksbudget voor jeugdhulp geen argument zijn om jeugdhulp die nodig is niet 

beschikbaar te stellen.  

 

3.1 Transformatie van het jeugdhulpstelsel is nodig voor goede jeugdhulp binnen budget 

Het beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland `Hart voor de jeugd` en de 

uitgangspuntennotitie verwoorden de ambities van de regiogemeenten voor jeugdhulp 

van goede kwaliteit. Daarin hebben gemeenten benoemd dat transformatie nodig is. Het 

voorstelde fonds maakt bijv. meer ruimte voor ontwikkelen van robuustere jeugd- en 

gezinsteams (bijv. integrale hulp en samenwerking met specialistische hulp, rol bij 

drang), innovatie van aanbod voor bijv.  versterken pleegzorg en verminderen 

residentiële hulp, samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.  

 

3.2 Deze transformatie vraagt om een investering  

Het is gelukt het stelsel van jeugdhulp om te gooien. De start van jeugd- en gezinsteams 

is daarbij de grootste verandering. In 2015 is dit gedaan binnen bestaande budgetten. 

Nu blijkt dat dit voor capaciteitsproblemen bij aanbieders zorgt. Er is geen financiële 

ruimte meer voor meer transformatie, zoals het ontwikkelen van robuuste teams en het 

verminderen van residentiële hulp door meer zware ambulante hulp en meer pleegzorg. 

Het voorgestelde fonds sluit aan op de opmerking die de raden van de Bollenstreek 

maakten n.a.v. concept notitie uitgangspunten toekomst jeugdhulp. 
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3.3 Gemeenten sturen zelf op inzet middelen 

Voorstellen voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp in het kader van de transformatie en de 

extra budgetten jeugdhulp voor 2016 worden voorbereid door leden van het AO, leden 

in de werkgroepen van de werkagenda jeugd en medewerkers van de TWO Jeugdhulp. 

Aanvragen of verzoeken kunnen door alle partijen, ook door samenwerkende 

aanbieders, in overleg met de TWO worden gedaan bij het AO Jeugd. Het AO Jeugd kan 

daarnaast, vanuit beleidsoverwegingen, aan samenwerkende aanbieders verzoeken een 

projectplan in te dienen. Het Pho Maatschappij stelt daarop een bindend advies vast aan 

het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Hieraan wordt direct uitvoering gegeven aan 

de TWO Jeugdhulp. Gemeenten kunnen op deze wijze zelf sturen op de gewenste 

transformatie. 

 

4.1 In de nieuwe begroting zijn de wijzigingen verwerkt 

De besluiten 1 tot en met 3 zijn in deze begroting verwerkt.  

 

4.2 De bevoorschotting wordt afgestemd op de voorstellen 

De extra budgetten jeugdhulp voor 2016 worden pas na behandeling van voorstellen in 

het Pho Maatschappij verwerkt in de bevoorschotting. Hiermee wordt voorkomen dat 

middelen zonder onderliggend plan worden bevoorschot. In de eindafrekening over 

2016 wordt de uiteindelijke verrekening in beeld gebracht.  

De middelen voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp worden wel jaarlijks in de 

bevoorschotting verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de positie van de 

gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Er wordt een overzicht 

bijgehouden van projecten en uitputting van het Fonds, dat bij vergaderingen van het 

AO Jeugd en het Pho Maatschappij wordt bijgevoegd bij de agenda. Daarnaast vindt 

jaarlijks een evaluatie plaats met betrekking tot de gestelde doelen en de geleverde 

prestaties. 

 

Kanttekeningen 

2.1 Wordt het hebben van wachtlijsten nu beloond? 

Het hebben van wachtlijsten willen we niet belonen. Het voorliggende voorstel geeft het 

vertrouwen dat de TWO kritisch om zal gaan met het verstrekken van extra middelen. De 

TWO heeft met regelmaat accounthoudergesprekken met aanbieders. Als aanbieders in 

aanmerking willen komen voor extra budget zullen zij dit goed onderbouwd moeten 

aanvragen én aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen. Voorstellen worden in het 

Pho Maatschappij, via het AO Jeugd vooraf besproken. 

 

2.2  In dit voorstel zijn niet de PGB uitgaven verwerkt. 

Er is kans dat het begrote bedrag voor de PGB´s jeugdhulp overschreden wordt in 2016. 

De eerste kwartaalrapportage laat een overschrijding zien. Deze uitgaven worden nu niet 

in de begroting verwerkt. De PGB kosten zijn kosten die lokaal worden uitgegeven. De 

ervaring leert ook dat het door het jaar heen kan schommelen en per gemeente kan 

verschillen.  

Voor de gemeenten in de Bollenstreek staan deze kosten in de begroting van de ISD, die 

de PGB´s administratief afhandelt. Het zijn uiteraard wel kosten die drukken op het 

budget jeugdhulp. 

 

Financiële consequenties 

Aan de gemeenten van Holland Rijnland wordt gevraagd over 2016 € 3 miljoen extra  ter 

beschikking te stellen voor de inkoop van jeugdhulp in 2016. Deze 3 miljoen komt naast 

de € 1,7 miljoen die vanuit de ophoging vanuit de meicirculaire gevraagd wordt 

beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten (€ 0,2 mln reeds besloten) en voor het 

inkopen van extra regionale jeugdhulp ( € 1,5 mln). Een mogelijk tekort op het budget 

voor PGB’s is hierin niet inbegrepen. Het voorstel heeft voor wat betreft de extra 
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middelen voor ZIN uitsluitend betrekking op het jaar 2016. Voor 2017 (en verder) loopt 

een aanbestedingstraject waarin nieuwe afspraken over tarieven en bekostiging worden 

voorbereid. Welk financieel effect het aanbestedingstraject heeft, is nu logischerwijs nog 

onvoldoende duidelijk. Het is dan ook te prematuur om nu een voorstel te doen voor 

extra middelen voor ZIN in 2017. Vooralsnog wordt voor 2017 uitgegaan van “rijks 

budget is werkbudget”. 

 

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt in totaal € 7 miljoen gevraagd aan 

gemeenten in Holland Rijnland voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.  

 

De gevraagde bedragen worden als volgt verdeeld over de gemeenten: 

- Extra budget voor inkoop jeugdhulp 2016: naar rato van het jeugdhulpbudget 

meicirculaire 2016 

- Tijdelijk Fonds Jeugdhulp: ook naar rato van het jeugdhulpbudget. Voor 2016 en 

2017 geldt de meicirculaire 2016 als definitief. Voor 2018 en 2019 geldt 

respectievelijk de meicirculaire 2017 en 2018. Voor Alphen aan den Rijn en Kaag 

en Braassem wordt alleen het jeugdhulpbudget meegenomen dat regionaal wordt 

ingezet. Het fonds is aanvullend op de Begroting Jeugdhulp Holland Rijnland en 

maakt daar dus geen onderdeel van uit, omdat het incidentele kosten/uitgaven 

betreft. Voor de volledigheid wordt het fonds wel genoemd in het overzicht van 

de begroting als ‘overige post regionaal transformatiefonds’.  

 

Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen betekent dit: 

 

 Hillegom Lisse Teylingen 

Budget voor inkoop  

jeugdhulp 

2016  €              111.430   €       100.435   €       226.204  

Tijdelijk Fonds  

Jeugdhulp 

2016  €                37.143   €          33.478   €          75.401  

2017  €              160.123   €        150.622   €        273.710  

2018  €              108.360   €        101.052   €        183.514  

2019  €                54.180   €          50.526   €          91.757  

Totaal Fonds 

Jeugdhulp 

 €              359.806   €       335.678   €       624.382  

 

Deze extra kosten worden gedekt met middelen uit de Reserve Sociaal domein, 

hierbinnen is nu ruimte. 

 

Aanpak / uitvoering / participatie 

De TWO Jeugdhulp van Holland Rijnland voert namens gemeente het 

opdrachtgeverschap uit, binnen de inhoudelijke en financiële kaders die de raden 

stellen. Zo ook dit besluit.  

 

Duurzaamheid 

Jeugdhulp draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen zodat later naar vermogen zo 

zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.  
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HLT 

Alle gemeenten van de regio Holland Rijnland nemen een besluit. In Hillegom Lisse en 

Teylingen wordt het zelfde besluit genomen. Er zijn geen inhoudelijke verschillen.  

 

Urgentie 

Een raadsbesluit is zeer gewenst in oktober 2016. 

 

Evaluatie 

Via de kwartaalrapportages worden de uitgaven verantwoord. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

1. Notitie Budgetten Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 & Tijdelijke Fonds Jeugdhulp 

Holland Rijnland 

2. Definitieve begroting jeugdhulp 2016 

 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 

 
 

http://zaaksysteem.gemlisse.local/aspx/item.aspx?I=7BBC192B132D49D68233C7447DDEDBF1
http://zaaksysteem.gemlisse.local/aspx/item.aspx?I=7BBC192B132D49D68233C7447DDEDBF1
http://zaaksysteem.gemlisse.local/aspx/item.aspx?I=DCEEEEACE64E4F069B8B05C3DD9E14ED
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Raadsbesluit 
 
 

 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 
  

Gelezen het voorstel van het college van Hillegom van 12 september 2016 
 
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 
 
besluit: 

1. In te stemmen met het inzetten van de verhoging van de middelen vanuit de 

meicirculaire 2016 voor het inkopen van extra regionale jeugdhulp. Daarnaast € 

111.430 extra ter beschikking te stellen voor de inkoop van extra regionale 

jeugdhulp in natura in 2016 ten laste van de reserve Sociaal Domein.  

2. In te stemmen met het instellen van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland 

Rijnland om transformatie in de jeugdhulp te stimuleren en daarvoor € 359.806 

beschikbaar te stellen, te verdelen over de jaren 2016 tot en met 2019 ten laste 

van de reserve Sociaal Domein. 

3. In te stemmen met de definitieve regionale programmabegroting Jeugdhulp 2016 

Holland Rijnland.  

4. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 9. 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 
  


