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1. Onderwerp 

 
Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp 
Holland Rijnland 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De gemeenten hebben voor de jaren 2015 en 2016 
de inkoop van de jeugdhulp regionaal belegd bij de 
tijdelijke werkorganisatie jeugdhulp, ondergebracht 
bij Holland Rijnland. Voor de periode daarna 
moeten tijdig nieuwe afspraken worden gemaakt.  

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
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Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
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Datum: 
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11 november 
2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO  
1. Het regionale jeugdhulpmodel Hart voor de 

Jeugd te herbevestigen en hierbij de volgende 
accenten aan te geven om een versnelling van 
de transformatie te realiseren: 
a) Inzetten op integraal beleid om samenhang 

met de verschillende onderdelen van het 
sociale domein te bereiken; 

b) Partnerschap en opdrachtgeverschap 
versterken om met alle partijen een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te 
nemen voor het anders werken; 

c) Ruimte voor lokale sturing in verbinding 
met de regionale kaders; 

d) Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de 
transformatie; 

e) Afschalen en normaliseren: doen wat nodig 
is, zo zwaar als nodig is en zo licht als 
mogelijk. 

2. Kaders en overwegingen hierover op te halen 
bij de gemeenteraden. 
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6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De gemeenten hebben de intentie de regionale 
samenwerking op het gebied van de jeugdhulp 
vanaf 2017 te continueren. Vanwege de duur van 
een goede inkoopprocedure is het van belang dat 
de gemeenten in 2015 een uitspraak doen over de 
uitganspunten voor de toekomst van de jeugdhulp. 
Bijgaande notitie vormt het startpunt om in overleg 
te gaan met de raden en stakeholders.  

8. Inspraak   Nee 
 

9. Financiële gevolgen n.v.t. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
Regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd 
Inkoop jeugdhulp 2015 en 2015 
Gezamenlijk opdrachtgeverschap 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp:  
Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland 
  
 
Beslispunten: 
 
1. Het regionale jeugdhulpmodel Hart voor de Jeugd te herbevestigen en hierbij de volgende 

accenten aan te geven om een versnelling van de transformatie te realiseren: 
a) Inzetten op integraal beleid om samenhang met de verschillende onderdelen van het 

sociale domein te bereiken; 
b) Partnerschap en opdrachtgeverschap versterken om met alle partijen een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het anders werken; 
c) Ruimte voor lokale sturing in verbinding met de regionale kaders; 
d) Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de transformatie; 
e) Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig is en zo licht als 

mogelijk. 
2. Kaders en overwegingen hierover op te halen bij de gemeenteraden.  

 
 
Inleiding: 
Sinds 1 januari 2015 wordt in de regio Holland Rijnland door de 13 gemeenten gezamenlijk de 
jeugdhulp georganiseerd. Dit is gebaseerd op regionaal beleid Hart voor de Jeugd. 
Op moment van schrijven hebben we hiermee 9 maanden ervaring opgebouwd. 
Doordat gewerkt is met verlenging van de contracten, die nog zijn gebaseerd op cijfers en 
aantallen van voor de transitie, is het sturen op de transformatie beperkt mogelijk.  
  
De portefeuillehouders hebben op 3 september 2015 de intentie uitgesproken om de regionale 
samenwerking op het gebied van de jeugdhulp vanaf 2017 te continueren. Vanwege de duur 
van een goede procedure voor de inkoop van de jeugdhulp vanaf 2017 is het van belang dat 
de gemeenten in 2015 een uitspraak doen over de uitgangspunten van de jeugdhulp en 
aansluitend over de inkoopprocedure vanaf 2017.  
 
De uitgangspunten van het jeugdhulpmodel staan nog overeind, maar een versnelling van de 
transformatie is nodig om de kwaliteit te verbeteren, anders te gaan werken en zo de 
bezuiniging te kunnen realiseren. Door het aanbrengen van een aantal accenten hopen we 
deze versnelling in gang te zetten.  
De inhoudelijke uitgangspunten zijn vervolgens de basis voor de inkoopstrategie 2017 en 
worden uitgewerkt in een regionale werkagenda. 
 
 
Beoogd effect: 
De jeugdhulp in Holland Rijnland effectiever en efficiënter in te zetten: slim, doeltreffend en 
als dat kan dicht bij het gezin. 
 

Vergadering: PHO Maatschappij 
 

Datum: 11 november 2015 
Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Argumenten:  
 
1.1 Het basismodel van Hart voor de Jeugd staat nog overeind.  
Gemeenten zoeken naar een jeugdaanpak waarin een zo compleet mogelijke oplossing voor 
inwoners wordt gezocht, in de eigen leefomgeving, vanuit het principe: 1gezin/1plan. 
Jeugdigen en hun gezinnen hebben belang bij een integrale aanpak.  
 
1.2 De uitgangspunten zijn de basis voor verdere regionale samenwerking vanaf 2017 
In een bestuurlijke sessie hebben de portefeuillehouders op 3 september de intentie 
uitgesproken om de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp te continueren.  
Hiervoor is het belangrijk om de uitgangpunten opnieuw met elkaar te bevestigen en aan te 
scherpen. Dit vormt de basis voor de verdere regionale samenwerking vanaf 2017.  
 
1.3  Nadere concretisering van de algemene uitgangspunten is nog nodig 
De uitgangspunten zijn nog redelijk algemeen en zullen verder geconcretiseerd moeten 
worden. Het ‘wat’  wordt nu herbevestigd, het ‘ hoe’ vraagt nog om een nadere uitwerking.  
In de vorm van een regionale jaarlijkse werkagenda jeugdhulp kan hier door de gemeenten 
en de aanbieders gezamenlijk invulling aan gegeven worden.  
 
1.4 De uitgangspunten zijn de basis voor de inkoopstrategie 2017 
Vanaf 2017 start een nieuwe aanbestedingsronde. Aan de basis hiervan ligt de herbevestiging 
van de inhoudelijke uitgangspunten van de samenwerking in de jeugdhulp. Vervolgens kan 
een inkoopstrategie worden gemaakt waarin op basis van de inhoudelijke kaders voorstellen 
gedaan worden over onder andere het inkoopmodel, financiële uitgangspunten en 
governance. 
 
2.1 vroegtijdige (lokale) input is essentieel voor het bepalen van de toekomst van de 

jeugdhulp 
De beschreven uitgangspunten voor de jeugdhulp 2017 vragen om een interactief proces met 
gemeenten. Het is een gezamenlijke zoektocht naar hoe we de inkoop 2017 inrichten. Door 
aan de voorkant de herbevestiging met de gemeenteraden te bespreken, kunnen de wensen 
en bedenkingen worden meegegeven.  
 
De notitie is een praatstuk voor de raad om punten van uitwerking helder te krijgen. Vragen 
hierbij zijn: 
- wat moet er verder uitgewerkt worden? 
- voor hoe lang gaan we samenwerking aan? 
De gemeenteraden beslissen uiteindelijk over de regionale samenwerking (incl. governance) 
en over de kaders van de inkoop 2017 (inhoud, vorm en financiën). 
  
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Het is een strak tijdspad waar geen rek in zit 
Een inkooptraject kost minimaal 10 maanden en daar moet dan ook zo vroeg mogelijk mee 
gestart worden. Gezien de benodigde gemeentelijke besluitvorming is het niet mogelijk eerder 
dan 1 april met de inkoopprocedure 2017 te kunnen starten.. 
Terugrekenend betekent dit dat nu een herbevestiging van de uitgangspunten wordt 
voorgelegd. Tezamen met de input vanuit de raad, zal dan in het PHO van december de 
eerste versie van de inkoopstrategie worden voorgelegd. Daarna kan besluitvorming bij de 
gemeenteraden plaatsvinden, waarna de inkoopprocedure gestart kan worden. 
Zie ook de planning verder op in dit voorstel. 
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2.1 De raadpleging aan de voorkant met de andere stakeholders is summier  
Cliënten, zorgaanbieders, (coaches van) Jeugd- en Gezinsteams, het onderwijs en de 
huisartsen vormen een belangrijke bron van sturingsinformatie voor de toekomst van de 
jeugdhulp. Gezien het strakke tijdspad wordt waar mogelijk input aan de voorkant opgehaald 
via bestaande structuren en overleggen.  

 
 

 
Planning en vervolgproces:  
 
 datum 
Herbevestiging en uitgangspunten jeugdhulp 2017 PHO 11 november 2015 
 
kaders en overwegingen over uitgangspunten ophalen bij de 
gemeenteraden  

11 november –  
1 december 2015 

Input ophalen bij stakeholders via: 
- Bestuurlijk overleg van de coöperatie in oprichting 
- Expertteam 
- Coaches van de JGT’s 
- Bijeenkomst over cliëntenparticipatie 

11 november –  
1 december 2015 

Definitieve versie uitgangspunten jeugdhulp 2017 met input 
raden en stakeholders.  
 
1e versie van de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 waarin 
opgenomen: 
- Voorstel voor een inkoopmodel 
- Kaders voor de inkoop, waaronder financieel en 

governance. 

PHO 16 december 2016 

Gemeentelijke besluitvorming door de gemeenteraden over de 
Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 

Jan-feb 2016 

1e versie van het Inkoopplan Jeugdhulp vanaf 2017  PHO maart 2016 
Gemeentelijke besluitvorming door de colleges over het 
Inkoopplan Jeugdhulp vanaf 2017 

Maart 2016 

Start/publicatie Inkoopprocedure 2017 Uiterlijk 1 april 2016 
 
N.B.  
Naast het inkoopproces zal ook een parallel proces opgestart worden voor de inhoudelijke 
regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp. Het gaat hier om doorontwikkeling 
van het brede jeugdbeleid. Dit zal geïnitieerd worden vanuit het AO Jeugd via een (jaarlijkse) 
werkagenda. 
 
Communicatie: n.v.t. 

 
 
Bijlagen: 

1. Notitie Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland v. 2 november 2015 
 
 
 
 


