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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Kwartaalrapportage  jeugdhulp Q1 2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang  
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De 
gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp 
gezamenlijk georganiseerd. Deze 
kwartaalrapportage inzicht in het verloop van de 
uitvoering van de Jeugdwet in de regio Holland 
Rijnland. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
17-6-2015 
25-6-2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennis te nemen van de kwartaalrapportage 
jeugdhulp Q1 2015. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 

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

In de kwartaalrapportage vindt u informatie over 
het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de 
regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat 
gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en 
de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn 
gemaakt. 

8. Inspraak Nee 
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9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet  
 

 Eerdere besluitvorming: begroting jeugdhulp 2015 
d.d. 01-04-2015 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Informatienota PHO (concept) 
     
   
 
 
 
 
     
  
 
Onderwerp: 
Kwartaalrapportage  jeugdhulp Q1 2015 
 
 
Kennisnemen van: 
Kennis te nemen van de kwartaalrapportage jeugdhulp Q1 2015. 
 
 
Inleiding: 
In de kwartaalrapportage vindt u informatie over het verloop van de uitvoering van de 
Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat gegevens over het aantal 
cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. De gegevens 
over het aantal clienten zijn afkomstig van de gemeenten (PGB’s), de 
jeugdbeschermingstafel, de Jeugd- en Gezinsteams en  (91% van de) zorgaanbieders. Om te 
voorkomen dat zorgaanbieders administratief te zwaar worden belast zijn kleinere aanbieders (8%) 
niet verzocht om cliëntaantallen te leveren. Hun financiële gegevens zijn wel verwerkt in deze 
rapportage. Zo zijn de betaalde facturen en de voorlopige kostenopgave van bevoorschotte 
zorgaanbieders bij elkaar opgeteld. Dit geeft een indicatie van de kosten in het eerste kwartaal.  
 
 
Kernboodschap: 
In de kwartaalrapportage zijn voorlopige cijfers van de JGT’s verwerkt. Deze cijfers zijn 
bedoeld om een eerste beeld te geven. De complete monitor van de JGT’s (tellen en vertellen) 
over het eerste halfjaar volgt in de zomer. 
 
Buiten de JGT’s zijn er in de regio Holland Rijnland  in het eerste kwartaal zijn zo'n 4.000 
aantal jeugdigen gestart met een vorm van ambulante hulp. In totaal zijn er in Holland 
Rijnland 620 jeugdigen met een vorm van verblijf, hiervan zijn er zo'n 150 gestart in het 
eerste kwartaal van 2015. Als straks over meerdere kwartalen gegevens beschikbaar zijn kan 
worden gekeken naar zaken zoals trends en ontwikkelingen. De cliëntaantallen over dit eerste 
kwartaal kunnen worden beschouwd als een nulmeting. 
 
Voorlopig kan gesteld worden dat er regionaal minder kosten zijn gemaakt dan begroot: 22% 
van de begrote zorgkosten. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de kostenopgaven 
van de aanbieders voorlopige indicaties zijn en dat de kosten van de jeugdhulp 2015 pas in 
2016 vastgesteld kunnen worden. Op basis van de kwartaalgegevens Q2 kan een betere 
prognose worden gemaakt van de kosten 2015 en kan eventueel worden bijgestuurd.  
 
 

Vergadering: PHO Sociale Agenda 
 

Datum: 17 juni 2015  
 

Locatie: Voorschoten 
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Communicatie: 
Periodiek vinden er kwartaalgesprekken plaats met de grootste jeugdhulpaanbieders in de 
regio over hun kwartaalgegevens. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken worden 
aan gemeenten gecommuniceerd middels de kwartaalrapportages. Buiten de 
kwartaalrapportages worden gemeenten geïnformeerd in het ambtelijk overleg jeugd, het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda en door hun contactpersoon van de tijdelijke 
werkorganisatie.    
 
 
Uitvoering: 
Per kwartaal ontvangt het PHO een rapportage over het verloop van de uitvoering van de 
Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. 
 
 
Bijlage:  

- Kwartaalrapportage jeugdhulp Q1 2015. 


