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 Maatschappij Mariska Roos Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4597  

B&W-besluit   21-01-2014 

Uitwisseling   13-02-2014 

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  Het Regionaal Beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de 

jeugd” vast te stellen.   

 

Bestaand kader:  

Vooruitlopend op het van kracht worden van de jeugdwet per 1 januari 2015 regelt 

artikel 12.6 van deze Jeugdwet dat o.a. het beleidsplan al op de dag na publicatie in 

het Staatsblad vastgesteld kan worden door de gemeenteraden. 

 

Doelstelling:  

Invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 waarin geregeld wordt dat de gemeenten, 

als meest nabije overheid, verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp. Dit beleidsplan 

geeft de kaders waarbinnen we het voornemen van het Rijk uitvoeren om de groei in de 

vraag naar zware jeugdhulp in te tomen en meer nadruk te leggen op preventie en 

vroegsignalering. 

 

 

Inleiding: 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel het begeleiden, 

behandelen als het beschermen van de jeugd tot 18 jaar en daarmee voor alle 

jeugdhulp. Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke plicht 

voor gemeenten. De concept jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau 

samen te werken op het gebied van enkele specialistische zorgvormen.  

 

De gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie 

jeugdzorg. Een resultaat van deze voorbereiding is het Regionale Beleidsplan 

Transitie Jeugdzorg. Dit beleidsplan is gebaseerd op de besluiten die in eerdere 

portefeuillehoudersoverleggen in Holland Rijnland verband zijn genomen. Diverse 

regionale bijeenkomsten voor cliënten, huidige zorgaanbieders, gemeenteraden en 

huidige financiers op alle onderdelen van de transitie zijn input geweest voor dit 

regionaal beleidsplan. 
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De belangrijkste beleidsvoornemens van dit plan zijn: 

- Te komen tot een dekkend netwerk van jeugd- en gezinsteams; 

- het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in te 

 richten en te positioneren bij de GGD; 

- de uitvoering van de jeugdbescherming – en reclassering te beleggen bij  

    gekwalificeerde instellingen met het huidige bureau jeugdzorg als  

    hoofdaannemer;  

- de toegang tot de jeugdhulp te laten lopen via de jeugd- en gezinsteams en 

 deze teams nauw verbonden te laten zijn met alle vormen van onderwijs;  

- op termijn de organisatievorm van het CJG en de daarin werkende jeugd- en 

 gezinsteams te onderzoeken. 

 

Vanuit de projectorganisatie 3D, waarin de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen participeren, is een ontwikkelagenda 2015 

toegevoegd aan het regionale beleidsplan. In deze ontwikkelagenda wordt 

aangegeven of er gevolgen voor het subregionale en/of lokale beleid zijn. Naar 

verwachting zal in het 3e kwartaal van 2014 een uitgewerkt lokaal jeugdbeleid aan u 

voorgelegd worden, volgend uit en aansluitend op het regionaal beleid. Bij deze 

uitwerking zullen wij nauw samenwerken met cliënten, onderwijs, voorschoolse 

voorzieningen, WMO-adviesraden, cliëntenraden en andere betrokkenen. 

 

Argumenten: 

1.1 Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp 

Dit vraagt een duidelijk beleidskader waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden 

met aandacht voor het individu, zeggenschap over het eigen leven, maatwerk en 

ruimte voor de professional. Dit volgt op de door uw raad in juli 2013 vastgestelde 

Visie op het Sociaal Domein waarin de inzet van eigen kracht van onze inwoners een 

belangrijke plaats heeft gekregen. 

 

1.2 Het budget zal aanmerkelijk minder worden 

Het Rijk stelt minder budget beschikbaar om de jeugdhulp door gemeenten te laten 

uitvoeren. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Deze keuzes maken we op 

basis van de beleidskaders die in het beleidsplan zijn vastgelegd. 

 

1.3 Het maken van een beleidsplan is een wettelijke verplichting 

Het maken van een regionaal beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke 

verplichting voor gemeenten. De jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau 

samen te werken op het gebied van enkele specialistische zorgvormen.  
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Financiële dekking: 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg 

binnen de door het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Er is 

een risico dat het budget van het Rijk niet volstaat. In de meicirculaire 2014 zal meer 

duidelijkheid komen over het budget en de verdeelsleutel. De financiële uitwerking 

zal op een later tijdstip voorgelegd worden.  Mogelijk zal dan ook aan u worden 

voorgelegd om alsnog het beleid aan te passen of eigen middelen beschikbaar te 

stellen.  

 

Participatie: 

Cliëntenparticipatie 

Op 2 december 2013 heeft een regionale bijeenkomst plaatsgevonden waarbij 

ouders, jongeren en ondersteuners van diverse cliënten-, (pleeg)ouder- en 

jongerenraden geïnformeerd en betrokken werden bij het regionaal beleidsplan. In 

het regionaal beleidsplan zijn naar aanleiding van de eerdere input van jongeren en 

hun ouders onder andere de volgende punten opgenomen: toekomstmodel jeugd- en 

gezinsteams, integrale zorg nabij, zeggenschap bij de cliënt, niet over cliënten maar 

met cliënten, vertrouwenspersonen en een doorlopend zorgproces van preventie tot 

hulp en bescherming.   

 

Informatiebijeenkomst organisaties 

Vanuit de projectorganisatie 3D is op 10 december 2013 een informatiebijeenkomst 

voor basisvoorzieningen (onderwijs, voorschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk, 

huisartsen) georganiseerd over het regionaal beleidsplan.  

 

 

Urgentie: 

Om de voortgang in het proces te houden en tijdig klaar te zijn voor de invoering van 

de Jeugdwet op 1 januari 2015, is het van belang om in februari 2014 het beleidsplan 

vast te stellen. 

 

 

Kanttekeningen: 

- De Tweede Kamer heeft in oktober 2013 ingestemd met de Jeugdwet, de Eerste 

 Kamer streeft er naar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in de plenaire 

 vergadering te behandelen.  Er is een eventuele uitloop mogelijk tot 19 februari 

 2014. Als de wet aangenomen wordt kan de raad dit voorstel behandelen. Bij 

 verwerping of uitstel in de Eerste kamer zal de behandeling van het raadsvoorstel 

 geannuleerd of uitgesteld moeten worden.  

- Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleidsplan Transitie Jeugdzorg binnen 

 de door het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Er is een 

 risico dat het budget van het Rijk niet volstaat, zoals onze regio aan de minister 

 heeft laten weten in het Transitiearrangement Jeugd. 
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- In het beleidsplan zijn voornemens opgenomen die transformatie inhouden en 

 bezuinigingen moeten afvangen. Deze voornemens zijn echter nog niet 

 gekwantificeerd, dit is gezien de nu beschikbare gegevens nog niet mogelijk.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd” dd januari 2014  

- Ontwikkelagenda van het Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, 

Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom 

- Beantwoording formele inspraakreacties Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en 

Boskoop dd januari 2014 

Informatie bij: mw. M. Roos, m.roos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 358 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1.  Het Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de 

jeugd” vast te stellen.  
 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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