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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Aan de gemeente samenwerkingsverband Holland 
Rijnland 
Postbus 558 
2300 AN LEIDEN 

Datum 

Betreft 

3 november 2014 

Contractering aanbieders Jeugd na 1 november; onze 
brief van 3 november 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

In het gehele land wordt hard gewerkt aan de voorbereiding op de stelselherzie
ning Jeugd per 1 januari 2015. Het is goed om te zien dat grote stappen worden 
gezet. Het is van groot belang dat jeugdhulp tijdig wordt ingekocht. In verband 
daarmee heeft de VNG bij zijn leden een uitvraag gedaan naar de situatie met 
betrekking tot het bereiken van contractuele overeenstemming tussen aanbieders 
en gemeenten. 

Uw gemeente heeft deze enquête ingevuld. Uit de enquête blijkt dat uw college de 
benodigde contracten nog niet heeft getekend, u geeft aan dat dit tussen 15 no
vember en 1 december a.s. wel het geval zal zijn. Dat betekent dat zich verder 
geen enkele vertraging mag voordoen. Wij constateren dat er derhalve risico's zijn 
voor de continuïteit van zorg op 1 januari a.s. 

Wij verzoeken u daarom ons via de transitiemanager van uw regio uiterlijk 15 
november te bevestigen dat inderdaad alle contracten in die periode zullen zijn 
getekend. 

Wij verzoeken u daarom ons deze week te informeren over de concrete aanpak 
(de door te lopen stappen) van uw gemeente, opdat inderdaad alle contracten in 
die periode zijn getekend. 
Mocht u niet aan ons verzoek voldoen, dan zullen wij in week 47 een bestuurlijk 
overleg organiseren om de stand van zaken in uw gemeente, de voorgestelde 
aanpak en opstelling van de aanbieders daarbij te bespreken. 

Voor de goede orde merken wij nu reeds op dat als op 1 december a.s. de con
tracten niet zijn getekend, wij ons genoodzaakt zien om bestuurlijke maatregelen 
te treffen, omdat wij vrezen dat de continuïteit van zorg niet is geborgd. Wij wij
zen in dit verband op artikel 12.4 van de Jeugdwet. Volledigheidshalve verwijzen 
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wij u naar het beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (Kamerstuk
ken II 2010-11, 32500 VII, nr 85) . 

In het kader van de voorbereiding van de invoering van de Jeugdwet geven wij u 
-wellicht ten overvloede- ook mee dat in het gedwongen kader de komende weken 
een aantal deadlines voor gemeenten afloopt: 

a) de beschikbaarheid van een getekend convenant met de raad voor de 
kinderbescherm ing over de samenwerking (o.m. afspraak over w ie vanuit 
de gemeenten bij de raad voor de kinderbescherming een Verzoek tot 
Onderzoek (VTO) kan indienen), en 

b) de aansluiting op CORV, het digitale routesysteem met de justitiepartners 
inzake vertrouwelijke informatie over individuele jeugdbescheniling- en 
jeugdreclasseringzaken, met de daarbij behorende achterliggende 
werkafspraken binnen de gemeente. 

Alvast onze dank voor uw reactie. 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
namens deze, 
de Programmamanager Stelselherziening Jeugd, 

mw. ir. M.J. Smit 
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