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Bestuursopdracht toekomst van de jeugdhulp
Tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de jeugdhulp op 3 september, hebben de
portefeuillehouders de intentie uitgesproken om de regionale samenwerking op het gebied van de
jeugdhulp te continueren. Vanwege de duur van een goede inkoopprocedure is het van belang dat de
gemeenten nog in 2015 een uitspraak doen over het aanvullende beleid (actualisatie Hart voor de
Jeugd) en aansluitend over de inkoopprocedure. Met name deze twee componenten vormen het hart
van de bestuursopdracht. Hierna volgt het maken van afspraken over governance en
opdrachtgeverschap.

Bestuurlijk afstemmingsoverleg 1 oktober 2015
Doel van dit agendapunt is om met elkaar verder te denken over de toekomst van de jeugdhulp na 2016
zowel qua inhoud als qua samenwerking, inkoop en financiering en het proces daarnaartoe, mede naar
aanleiding van de bijeenkomst van 3 september over de toekomst van de jeugdhulp.

Bespreekpunten
Voor voortgangsinformatie zie ook ‘Hart voor de jeugd: voortgang transformatie eerste half jaar 2015’.
Preventie
Gemeenten vinden preventie van belang. In hoeverre is dit een lokale zaak of zou daar regionaal meer
op gefocust moeten worden. Als hier regionale inzet voor nodig is, hoe organiseren we dit en wat
betekent dat voor het regionale jeugdhulp budget?
Specialistische hulp
We verwachten dat we kunnen besparen op specialistische hulp. Welke prikkel kunnen we inbrengen
om dat proces onderling bij de Jeugd‐ en Gezinsteams en tussen aanbieders tot stand te brengen?
- Uitgaan van de bedoeling
- Eerste levensbehoeften op orde, perspectief bieden en dan verdere zorg
- Uitgangspunt gezinsplannen (Wmo en jeugdhulp afstemmen)
- Inzet op diagnostiek
- Beter en eerder afbouwen
- Bestuurlijk veranderen
- Snellere aanpak van complexe problemen, bestuurlijk oplossen door samenwerking en overleg
- Tijd en geld om te veranderen
Lokale sturing
Gemeenten willen meer lokaal kunnen sturen, maar waarop en hoe? Is 3D aanpak lokaal nu haalbaar
voor gemeenten? Hoe kan de regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp de relatie met Wmo
versterken (anders dan met 1 gezin 1 plan werken?). Belangrijk hierbij is de vraag hoe we de gemeenten
en meer specifiek de raden betrekken in het proces.
Inkoop en contracteren
Welke manier van inkoop en contracteren is passend. Kunnen we differentiëren en hoe bekostigen we
dat? De VNG heeft een werkgroep integrale bekostiging Jeugd. Hierin zijn gemeenten en aanbieders
vertegenwoordigd. Deze werkgroep gaat een aantal van de regionale voorbeelden analyseren. Eind
2015 komt de werkgroep met het resultaat, dat gemeenten in 2016 kunnen gebruiken voor hun inkoop
van jeugdhulp die vanaf 2017 wordt ingezet. Hoe betrekken we cliënttevredenheid in de keuzes die we
maken?

In het verlengde hiervan ligt de vraag hoe we met het verzekeringsmodel omgaan? En hoe blijven we,
ook na 2016 lean werken in onze administratieve en financiële processen?

Voorstel vervolgproces – inhoud
-

Plan van aanpak actualisatie Hart voor de Jeugd
Plan van aanpak keuze inkoopprocedure
Projectplan Inkoop 2017, afhankelijk van nieuw beleid en keuze voor inkoopprocedure

Betrokkenen
- Trekker, werkgroep
- Ambtelijk (jeugd, Wmo, secretarissen)
- Bestuurlijk (portefeuillehoudersoverleg, colleges, DB en raden)
- Zorgaanbieders
- Cliënten
Hoe betrekken we raden, cliënten en zorgaanbieders bij actualiseren beleid en keuze inkoopprocedure?

Vervolgproces – regionale besluitvorming
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg – donderdag 1 oktober
Voorstel: Brainstormen over inhoudelijke samenwerking Jeugdhulp vanaf 2017 als vervolg op de
3 september bijeenkomst.
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij – woensdag 14 oktober
Voorstel: terugkoppeling brainstorm in bestuurlijk afstemmingsoverleg van 1 oktober 2015
Regiomiddag / Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij ‐ woensdag 11 november
Voorstel: colleges positief adviseren tav actualisatie Hart voor de Jeugd
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij – woensdag 16 december
Voorstel: colleges positief adviseren over:
1. Keuze inkoopscenario aan de hand van SWOT‐analyse van verschillende inkoop scenario’s, o.a.
bestuurlijk aanbesteden en nationaal openbare procedure (aanpak Rijnstreek)
 Kenmerken inkoopprocedure (inhoudelijk en proces)
 Voor‐ en nadelen voor Jeugdhulp Holland Rijnland
 Risico’s
2. Uitgangspunten Inkoop 2017
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij – januari 2016
Voorstel: colleges positief adviseren over projectplan Inkoop 2017
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