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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Gang van zaken bij problemen jeugdhulp 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  X Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. Er kunnen zaken misgaan binnen de 
jeugdhulp. Bijgaande notitie is een handreiking aan 
de gemeenten van Holland Rijnland hoe daarbij te 
handelen.  
 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
22-4-2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. gemeenten kennis te laten nemen van de notitie 
‘gang van zaken bij problemen jeugdhulp’; 

2. de gevraagde lokale gegevens uit de bijlage 1 
van deze notitie te verzamelen en te delen. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

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

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. Er kunnen zaken misgaan binnen de 
jeugdhulp. Bijgaande notitie is een handreiking aan 
de gemeenten van Holland Rijnland hoe daarbij te 
handelen. Het gaat in op diverse soorten van 
problemen: inhoudelijke stagnatie van hulp, 
klachten, incidenten, crises en crisisdienst en 
calamiteiten. Vooral het laatste onderdeel is van 
belang, waarbij de gemeente Kaag en Braasem 
input heeft geleverd op basis van de daar recent 
opgedane ervaringen.  
 
Vraag aan het PHO is of dit stuk voldoende is om 
lokaal en regionaal de juiste stappen te kunnen 
zetten mocht dit nodig zijn. 
 
 

8. Inspraak   N.v.t. 

9. Financiële gevolgen   N.v.t. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Wet op de Jeugdhulp 
 

 Eerdere besluitvorming: n.v.t. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Informatienota PHO (concept) 
     
   
 
 
 
 
     
  
 
Onderwerp: 
Gang van zaken bij problemen jeugdhulp 
 
Kennisnemen van:  

1. de notitie ‘gang van zaken bij problemen jeugdhulp’; en 
2. de gevraagde lokale gegevens uit de bijlage 1 van deze notitie te verzamelen en te 

delen. 
 
Inleiding: 
Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.  
Er kunnen zaken misgaan binnen de jeugdhulp. Bijgaande notitie is een handreiking aan de 
gemeenten van Holland Rijnland hoe daarbij te handelen. Het gaat in op diverse soorten van 
problemen: inhoudelijke stagnatie van hulp, klachten, incidenten, crises/ crisisdienst en 
calamiteiten. Vooral het laatste onderdeel is van belang, waarbij de gemeente Kaag en 
Braasem input heeft geleverd op basis van de daar recent opgedane ervaringen.  
 
Vraag aan het PHO is of dit stuk voldoende is om lokaal en regionaal de juiste stappen te 
kunnen zetten mocht dit nodig zijn en deze notitie in te passen in bestaande lokale en 
regionale protocollen op het gebied van openbare orde en veiligheid en de andere 
decentralisaties. 
 
 
Kernboodschap: 
De notitie gaat er van uit dat dit vooral een lokale aangelegenheid is en biedt stappen die 
(soms vooraf) gezet kunnen worden om, mochten problemen zich voordoen, snel en adequaat 
te handelen. 
 
Consequenties: 
Niet van toepassing, omdat dit in principe een lokale zaak is. Holland Rijnland speelt alleen 
een rol wanneer er een relatie ligt met de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp.  
 
Communicatie: 
De notitie zal na instemming breed verspreid worden onder alle gemeenten. 
 
Uitvoering: 
De gevraagde lokale gegevens worden verwerkt in notitie.  
 
Bijlagen:  
1. notitie ‘gang van zaken bij problemen jeugdhulp’ 

Vergadering: PHO  
 

Datum: 22 april 2015  
 

Locatie:  
Agendapunt: Gang van zaken bij 

problemen jeugdhulp 
Kenmerk:  


