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Wij stellen voor: 

Het Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek vanaf 2021 vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2021 lopen de huidige inkoopcontracten af. Om vanaf deze datum jeugdhulp 

te kunnen bieden is een document nodig op basis waarvan deze jeugdhulp kan worden 

ingekocht. Dit is het Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek. Een nieuwe 

periode van contracteren biedt kansen om terug te kijken op wat er goed is gegaan én 

vooruit te kijken naar wat er beter of anders kan worden gedaan. Het Programmaplan is 

het kader voor de inkoop en het vaststellen van het budget, en is naast het investeren in 

preventie en toegang, één van de knoppen waaraan de raad kan draaien om de doelen te 

bereiken voor de jeugdhulp. De andere knoppen zoals de toegang en het investeren in 

preventie, worden in het document als randvoorwaarden bij Kanttekeningen benoemd.  

 

Voor het opstellen van het Programmaplan hebben we ons huidige beleid (Hart voor de 

jeugd) geëvalueerd, zijn marktanalyses verricht en zijn de huidige knelpunten in kaart 

gebracht. Op basis van deze input hebben we aangescherpte (ontwikkel-)doelen 

opgesteld, die leidend zijn voor de inkoop van de jeugdhulp. In dit document worden deze 

doelen en gewenste effecten beschreven die wij als gemeenten binnen de Duin- en 

Bollenstreek de komende jaren voor ogen hebben met betrekking tot het (specialistische) 

jeugdhulpaanbod. 

 

Bestaand kader en context 

Conform Jeugdwet 2015, artikel 2.2 lid 1. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast 

dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen 

betreffende preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering. 

 

 



 

 

Beoogd effect 

Door het vaststellen van het Programmaplan jeugdhulpaanbod beschikt het college over 

het kader waarmee zij de specialistische jeugdhulp kan inkopen voor haar inwoners. 

 

Argumenten 

1.1 In het programmaplan zijn de strategische- en ontwikkeldoelen  beschreven, die 

leidend zijn voor de inkoop van de jeugdhulp.  

1.2 Het Programmaplan is, naast het investeren in de preventie en toegang,  één van de 

knoppen waaraan de raad kan draaien om de beleidsdoelen voor het jeugdbeleid te 

bereiken.  

1.3 Het vaststellen van het programmaplan is een voorwaarde om gericht 

jeugdhulpaanbod in te kunnen kopen. 

 

Kanttekeningen 

1.1. De jeugdhulp is een openeinde regeling. Ondanks het feit dat er door 

inkooporganisatie TWO afspraken worden gemaakt met de zorgaanbieders over 

transformatie en budgetplafonds dit betekent dit dat indien er zich een grotere hulpvraag 

voordoet dan geraamd, de gemeente garant staat voor het aanzuiveren van het ontstane 

tekort. 

1.2 De wijze waarop de gemeentelijke toegang is ingericht, is mede bepalend voor het 

gebruik van specialistische jeugdhulp. Met de plannen om de toegang een integraal 

karakter te geven, én meer deskundigheid zelf in zetten , verwachten we dat het beroep 

op specialistische jeugdhulp afneemt zorg kan afnemen. Daarvoor vormt de vormgeving 

van een goed werkende integrale toegang een voorwaarde voor het slagen van een 

beheersbare inkoop jeugdhulp. 

1.3 De samenwerking met de inkooporganisatie TWO  is van groot belang. In de 

afgelopen jaren is een goede basis gelegd. TWO zal haar contract- en 

leveranciersmanagement verder uitbouwen. Tevens is en wordt er veel informatie 

vergaard en geanalyseerd die het gebruik van jeugdhulp beter doet voorspellen, ten 

opzichte van de periode 2016-2020.  

1.4. Bij brief aan de 2e Kamer d.d. 7 november 2019 hebben de Ministers van 

Volksgezondheid en Rechtsbescherming aangegeven –in reactie op een Inspectierapport 

waarin delen van de jeugdhulp (Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en JeugdzorgPlus) 

kritisch werd beschouwd- aanpassing van de Jeugdwet te willen overwegen. In maart 

2020 wordt een concrete uitwerking van dat voornemen verwacht. Vooralsnog gaan wij 

voor de komende inkoopperiode uit van de huidige Jeugdwet en de verplichtingen voor de 

gemeente die daaruit voortvloeien.   

 
Financiële consequenties 

We hebben het bureau BMC opdracht gegeven een doorrekening te maken van de 

financiële consequenties van het Programmaplan tot en met 2023, rekening houdend met 

de voorwaarden die we in de Kanttekeningen hebben genoemd.  

 

Deze budgetopstelling brengt ons echter niet in de buurt van hetgeen we met de motie 

(motienummer 17-027412 d.d. raadsvergadering 25-01-2018) beoogden: namelijk dat 

beschikbaar budget gelijk staat aan benodigd (en begroot) budget medio 2021. Voor de 

komende jaren voorzien wij echter wel ontwikkelingen die de uitgaven aan jeugdhulp 

beïnvloeden. We gaanuit uit van een lager gebruik van PGB-middelen, en dat niveau 

handhaven we voor de looptijd van 4 jaar. Daarnaast verwachten wij een financiële 

opbrengst van de ingezette beleidsinstrumenten. Vanaf 2021 worden deze in toenemende 

mate zichtbaar: elk jaar is de verwachting dat de totale uitgaven met  50.000 euro (te 

starten met 100.000 in 2021) kunnen dalen. De maatschappelijke business cases elders 

in het land geven ons vertrouwen om in 2021 1,9% te besparen op de totale uitgaven, 



 

 

2,9% in 2022, 3,9% in 2023 en 4,9% in 2024.  

   

    2021 2022 2023 2024 

  Producten  Begroot   Begroot   Begroot   Begroot  

Gemeenten           

Hillegom 

Gemeentelijke Toegang (deel 

Jeugd: JGT plus onderdelen jeugd 

van MEE/Kwadraad) 

   883.873    883.873    883.873    883.873 

  
Veiligheid (JB, JR & 

JeugdzorgPlus) 
   390.621    390.621    390.621    390.621 

  Specialistische hulp (ZiN) 3.622.211 3.622.211 3.622.211 3.622.211 

  Specialistische hulp (Pgb)    415.176    415.176    415.176    415.176 

  Kwantitatieve doelstelling -  100.000 -  150.000 -  200.000 -  250.000 

  Totale benodigde budget  5.211.881 5.161.881 5.111.881 5.061.881 

 
Beschikbaar budget 

(meerjarenbegroting) 
 5.494.918 5.494.918 5.494.918 5.494.918 

 

Ter informatie:  het Rijksbudget bedraagt jaarlijks € 4.293.827.    

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

 

Met de decentralisatie van jeugdtaken naar gemeenten zijn gemeenten sinds 1 januari 

2015 verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Gemeenten hebben vanaf deze 

datum onder andere de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat er altijd passende 

jeugdhulp beschikbaar is. Een uitdaging die de 13 gemeenten (sinds 1 januari 2019 

bestaat de regio Holland Rijnland uit 13 gemeenten, te weten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, 

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude) in Holland Rijnland vanuit hun 

verantwoordelijkheid voor het beleid, de inkoop en de uitvoering van de jeugdhulp (voor 

een groot deel) samen zijn aangegaan.   

 

Binnen de jeugdhulpregio Holland Rijnland heeft de Rijnstreek al eerder voor een andere 

wijze van inkoop van jeugdhulp gekozen. Nieuwkoop heeft zich vanwege de ligging van 

de gemeente hier nu ook bij aangesloten. De subregio’s Leiden (Leiderdorp, Leiden, 

Oegstgeest, Zoeterwoude) en Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, 

Teylingen) hebben afzonderlijk een programmaplan gemaakt. Beide subregio’s hebben 

dat onder begeleiding van het bureau EHDK gedaan dat zich heeft gespecialiseerd in de 

inkoop van jeugdhulp en wordt ingezet via het landelijke actieprogramma Zorg voor de 

Jeugd. De verschillen tussen deze programmaplannen zijn echter zeer beperkt. Om die 

reden kan er tot één inkoopplan gekomen worden waarmee TWO de inkoop kan gaan 

uitvoeren. Voorschoten koopt nog in via de regio jeugdhulpregio Haaglanden. 

 

Het zorgprogramma heeft een goede basis nodig bij hen die daar mee gaan werken: de 

zorgaanbieders. Met hen zijn regelmatig sessies en informatiebijeenkomsten gehouden, 



 

 

los van de ontwikkeltafels. Zowel het programmaplan als het inkoopplan zijn steeds in 

concept voorgelegd cq. worden voor consultatie voorgelegd. 

 

In onze gemeente is het programmaplan voorgelegd voor advies aan de Adviesraad 

Sociaal Domein. Het schriftelijke advies vindt u als bijlage. 

 

Wettelijk is er de verplichting om veranderingen in de inkoop formeel voor te leggen aan 

het onderwijsveld, in casu het OOGO. Ook aan hen is het programmaplan ter consultatie 

aangeboden. 

 

 

Duurzaamheid 

Door het programmaplan vast te stellen is er een kader waarbinnen de jeugdhulp kan 

worden ingekocht die nodig is om onze jeugd gezond en veilig te laten opgroeien en naar 

vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. 

 

Vooral de P van People: als gemeente streven we naar een zo min mogelijke invasieve 

benadering van onze burgers. Hulp wordt zo dicht als mogelijk bij huis geleverd, bij 

voorkeur ambulant. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In zowel Hillegom, Lisse als Teylingen wordt het programmaplan Jeugdhulp Duin- en 

Bollenstreek ter vaststelling aan de raad aangeboden. 

 

Urgentie 

Vaststelling in de raad conform de RAP geschiedt in maart 2020, waarbij we parallel willen 

lopen aan de trajecten bij de andere betrokken gemeenten in Holland-Rijnland. Dat 

betekent concreet dat de Raad het plan in maart vaststelt zodat daarna het inkoopplan 

kan worden opgesteld en TWO tijdig kan gaan inkopen. 

 

Evaluatie 

Denkbaar is om net als bij de evaluatie Hart voor de Jeugd om in het laatste jaar van de 

looptijd van de inkoop dus in 2025 een extern bureau in te schakelen. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Het programmaplan Jeugdhulp Duin en Bollenstreek vanaf 2021  

2. Advies Adviesraad Sociaal Domein Hillegom 

3. Reacties aanbieders 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelet op Artikel 2.2 van de Jeugdwet, 

 

 

besluit: 

 

1. Het Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 april 2020, 

 

 

 

 

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


