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Bijgaand stuk wordt u ter kennisname toegezonden 

 

 

Geachte raads- en burgerleden, 
 
Aanleiding 

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen om de specialistische jeugdhulp verder 

te transformeren, de kwaliteit te waarborgen en de uitgaven beheersbaar te houden. We 

zien echter dat de vraag naar jeugdhulp de afgelopen jaren is gestegen en dat de 

complexiteit van de hulpvragen toeneemt. In de raadsvergadering van 25 juni heb ik u al 

kort geïnformeerd over deze ontwikkelingen (en de financiële consequenties hiervan) in 

mijn antwoord op vragen van mevrouw Heemskerk hierover tijdens het vragenkwartier. 

Deze raadsbrief informeert u verder. 

 

Als gevolg van de stijgende vraag naar jeugdhulp en de toenemende complexiteit van de 

hulpvragen heeft de TWO Jeugdhulp in mei een aangepaste begroting jeugdhulp 2020 en 

de begroting 2021 aan de gemeenten voorgelegd. De stijging van de uitgaven van 

jeugdhulp was echter zodanig groot dat hierdoor andere gemeentelijke voorzieningen 

onder druk zouden komen te staan. De gemeenten, waaronder Hillegom, hebben naar 

aanleiding van deze ontwikkeling besloten tot een aantal acties. Hieronder leest u 

daarover. 

 

Inkoopplan zorgaanbod  
Op 16 april jl. heeft de gemeenteraad van Hillegom het Programmaplan strategische 

kaders inkoop jeugdhulp Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Als vervolg hierop is een 

inkoopplan zorgaanbod opgesteld. Hierin staat onze strategie voor de inkoop van de 

gespecialiseerde jeugdhulp per 1 januari 2022. Wij hebben in dit plan uiteengezet dat we 

kiezen voor een gesegmenteerde en gedifferentieerde inkoop. Dat wil zeggen dat we de 

jeugdhulp op basis van 7 segmenten (Behandeling met verblijf, Wonen, Dagbesteding- 

Dagbehandeling, Ambulante jeugdhulp, Onderwijs, Crisis en Veiligheid) gaan inkopen. We 

verwachten met deze strategie de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren. Om 

aan te sluiten bij de ambities van het inkoopplan voeren we de volgende wijzigingen door 

in het huidige inkoopmodel: 

- Overeenkomsten/contracten per segment; 

- Aanscherping van de geschiktheidseisen om kwaliteit van de zorg en goede 

bedrijfsvoering van de jeugdhulpaanbieder te borgen; 

- Selectie van ontwikkelpartners waarbij de transformatiedoelen worden 

gerealiseerd; 



- Jeugdhulpaanbieders actief betrekken door hen te vragen een plan te schrijven 

waarin zij de ontwikkeldoelen vertalen naar de eigen situatie. Deze plannen 

worden gecontracteerd en tot uitvoering gebracht; 

- Inrichting van de ontwikkeltafels rondom de segmenten om effectiever te kunnen 

sturen; 

- Wijziging van producten, tarieven en ‘sluiten’ van tussentijdse toetreding; 

- Vernieuwing in de bekostiging. 

We werken momenteel hard aan de uitwerking van het inkoopplan zodat er op 1 januari 

2022 nieuwe contracten van kracht zijn. 

 
Interventies voor de korte termijn 
Door de oplopende kosten die tot uiting kwamen in de aangepaste begroting 2020 en de 

begroting 2021 was er een extra urgentie om versneld aan de slag te gaan met 

interventies die aansluiten bij de strategische kaders en het inkoopplan om zo 

transformatie van de jeugdhulp te bewerkstelligen. In de afgelopen maanden/weken is er 

hard gewerkt en zijn, om de vraag naar jeugdhulp en wachttijden te dempen en 

cliëntenstops te beperken, samen met TWO Jeugdhulp een aantal interventies uit het 

Inkoopplan zorgaanbod uitgewerkt. U kunt hier onder andere denken aan voorstellen die 

betrekking hebben op het inkaderen van jeugdhulp, PGB beleid aanscherpen, alternatieve 

voorzieningen creëren in het voorveld, definiëren wat onder reguliere kinderopvang valt 

en wat onder opvang in kinderdagcentra, de omvang van begeleiding etc.   

 

Vervolg 
De interventies voor de korte termijn zoals hierboven beschreven zijn een eerste stap. De 

financiële druk is voor gemeenten en aanbieders een reden om de jeugdhulp versneld te 

transformeren en scherpe keuzes te maken. De samenwerkende gemeenten spreken daar 

verder over. De gemeenten zijn daarbij van mening dat zij niet alleen maar dat ook de 

jeugdhulpaanbieders aan de lat staan voor de transformatie en de vormgeving hiervan 

binnen de financiële kaders zoals deze door gemeenten zijn vastgesteld. Uiteraard ieder 

vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om andere vormen van 

afstemming en samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Hierover gaan 

de wethouders uit de regio in gesprek met de grootste jeugdhulpaanbieders. Dit gesprek 

vindt naar verwachting al in september plaats.  

 

Ondanks de interventies zoals in deze raadsbrief beschreven, is op 8 juli 2020 in het PHO 

maatschappij een herziene regionale begroting Jeugdhulp 2020 vastgesteld. De verhoging 

van de begroting is echter veel minder groot dan deze oorspronkelijk in mei werd 

voorgesteld en is bovendien incidenteel omdat de genoemde interventies ertoe moeten 

leiden dat de begroting teruggebracht wordt tot het niveau van de begroting 2020 versie 

2. Voor de gemeente Hillegom gaat het om een bedrag van € 78.340,-.   

 

Een winstwaarschuwing is nog wel op zijn plaats. Er wordt hard gewerkt aan het 

effectueren van de korte termijn interventies. Het is echter niet goed in te schatten 

wanneer deze effect zullen hebben en in welke mate. Om die reden kan het zo zijn dat er 

buiten de vastgestelde budgetten om jeugdhulp verleend moet worden omdat jeugdigen 

deze hulp nodig hebben. Voor de begroting 2021 gaan wij er nog steeds vanuit dat wij 

binnen de kaders blijven die u als raad meegegeven heeft bij de behandeling van het 

raadsvoorstel over het Programmaplan strategische kaders inkoop jeugdhulp Duin- en 

Bollenstreek. 

 

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Fred van Trigt, wethouder  

 

 


