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Gemeenten in Holland Rijnland bieden duidelijkheid en kwaliteit  
aanbod Jeugdhulp  
 
De gemeenten in Holland Rijnland bieden duidelijkheid en kwaliteit bij het aanbod jeugdhulp. 
Ondanks de flinke rijksbezuinigingen is het de gemeenten gelukt om overeenkomsten op te 
stellen die een hoge kwaliteit van zorg waarborgen. De portefeuillehouders Jeugdhulp van de 
samenwerkende gemeenten en het Dagelijks Bestuur hebben hiervoor ingestemd met de 
begroting en de voorgestelde contractering met de jeugdhulpaanbieders. Hierdoor hebben de 
aanbieders van jeugdhulp duidelijkheid over het budget en wat er van hen verwacht wordt. 
De samenwerkende gemeenten ondertekenen deze maand de contracten met de 
geselecteerde aanbieders van jeugdhulp. Cliënten worden zo snel mogelijk via hun jeugdhulp-
aanbieder geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.  
 
Begroting jeugdhulp 
De begroting jeugdhulp voorziet in zorgcontinuïteit in 2015. Cliënten die dit jaar jeugdhulp 
krijgen houden die hulp ook volgend jaar. Cliënten die in 2014 alleen een indicatie hebben 
gekregen, hebben recht op de daarin afgesproken hulp. Nieuwe cliënten hebben geen 
indicatie meer nodig maar kunnen jeugdhulp krijgen van een van de 24 jeugd en gezinsteams 
in de regio. Deze kunnen daar ook meer specialistische jeugdhulp bij halen, wanneer dat 
nodig is. Ook de huisarts kan verwijzen naar alle jeugdhulp. 
 
Contracten met instellingen Jeugdhulp 
Met dit besluit van de portefeuillehouders hebben de aanbieders van jeugdhulp duidelijkheid 
over het budget en wat er van hen verwacht wordt. De 13 gemeenten die binnen Holland 
Rijnland samenwerken op het gebied van de Jeugdhulp hebben hiermee de basis voor de 
contracten met deze instellingen gereed. De komende week wordt gewerkt aan de afronding 
van de contracten.  
In 2015 gaat het veelal om voortzetting van het bestaand aanbod. Ook worden de 
werkzaamheden van de Jeugd- en Gezinsteams ingekocht. Gecontracteerde zorgaanbieders 
waarvan de praktijk zich in de regio bevindt, kunnen ook nieuwe cliënten behandelen, 
daarvoor is budget beschikbaar. Aanbieders met aantoonbare verbondenheid met de regio 
Holland Rijnland hebben de voorkeur. Aanbieders van jeugdhulp buiten de regio krijgen een 
contract als er sprake is van zorgcontinuïteit, dus als hun cliënten uit Holland Rijnland een 
indicatie hebben die doorloopt in 2015. Jeugdhulp die betaald wordt uit de aanvullende 
verzekering van de cliënt wordt niet gecontracteerd.  
 
Voorbereiding Transitie Jeugdhulp  
De gemeenten in Holland Rijnland bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk voor. 
Waar de jeugdzorg nu nog op afstand is geplaatst bij het Rijk, de provincies, het zorgkantoor 
en de zorgverzekeraars, ligt deze verantwoordelijkheid vanaf 1 januari 2015 bij de 
gemeenten.  
 
Hart voor de Jeugd 
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent niet dat de gemeente zelf jongeren gaat 
helpen. De gemeente zorgt ervoor dat professionele hulpverleners dat doen. Wel gaat de 
gemeente samen met de aanbieders van jeugdhulp de jeugdzorg slim, efficiënt en dichtbij het 
gezin organiseren.  
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Noot voor de redactie: 
In Holland Rijnland werken samen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude  
(totaal ongeveer 545.000 inwoners). 
 
Meer informatie over Holland Rijnland is te vinden op: www.hollandrijnland.net  
 
Informatie:   
Joke Willemsen, Communicatieadviseur Holland Rijnland 
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