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01 Opening en vaststelling agenda en verslag 
Het verslag is vastgesteld 
 
 
02     Mededelingen 
 
BTW-dossier 
De heer Roeffen heeft aangegeven zorgen te hebben over het punt BTW-dossier.  
De heer Grob licht de laatste stand van zaken van dit dossier toe.  
Er is een opdracht tot mandaat opgezet. Deze week bleek dat de SP71 gemeenten 
hun mandaat al hebben geregeld via het DVO. Er wordt gewerkt aan een brief aan 
de belastingdienst. Afgesproken wordt dat er zo spoedig mogelijk contact met de 
belastingdienst wordt gezocht en dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.  
Er moet daarnaast ook worden nagedacht over een eventueel Plan B (als we wel 
BTW-plichtig blijken te zijn). Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 1 april 
wordt er meer duidelijkheid gegeven over het proces en informatie n.a.v. het 
contact met de belastingdienst.  
 
Ouderbijdrage 
In de Rijnstreek zijn er zorgen over het opschorten van de ouderbijdrage en de 
praktische gevolgen hiervan. De zorg is voornamelijk dat het voor de cliënt erg 
onduidelijk is en dat gezinnen niet de dupe worden. Dit komt in ieder geval terug in 
het PHO.  
Het probleem rondom de ouderbijdrage speelt ook op landelijk niveau. Vraag is 
waar we elkaar dan landelijk op zoeken. Afgesproken wordt om als mededeling in 
het PHO een update te geven van de stand van zaken. 
 
 
03    Contractering 2016 
Via bijgaande memo en achterliggende documenten willen wij u informeren en met u 
van gedachten wisselen over de contractering jeugdhulp 2016 

Men is benieuwd naar wat het doel is van de bijeenkomsten over de inkoop van de 
jeugdhulp. De insteek is vooral om de raden te informeren en hen er aan de 
voorkant erbij te betrekken. Het afstemmingsoverleg geeft aan dat er geen aparte 
besluitvorming van de gemeenteraden nodig is over het inkoopplan. 
 
De memo en de documenten worden besproken. 
In het verzekeringsmodel zouden keuzes gemaakt moeten worden over waar wat 
aan gelabeld wordt. Dure inzet moet hierin worden voorkomen, maar aan de 
andere kant zijn er ook duurdere investeringen die dienen om erger te voorkomen. 
Het is belangrijk om juist die nuances in beeld te brengen. Gemeenten zouden het 
eens kunnen worden over een gezamenlijke stip op de horizon, waarin lokale 
sturing een belangrijk punt wordt. Het moet volgens de heer Mostert in ieder geval 
duidelijk zijn dat er niet moet worden bezuinigd op de Jeugd - en Gezinsteams.  
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Daarnaast zou het goed zijn als ook de duurdere specialistische zorg anders 
georganiseerd zou worden, waardoor ook deze vorm van zorg goedkoper zou 
worden. Hierin zit ook de transformatie en niet alleen in de JGT’s.  
 
De heer De Roon zou het niet goed vinden als we een ingewikkeld rekenmodel 
zouden ontwikkelen, maar zou meer zijn voor een eenvoudig verzekeringsmodel 
met bijv. 10% eigen risico.  
Aan de andere kant moet het duidelijk zijn dat excessen hiermee niet zijn te 
ondervangen. Het verzekeringsmodel zal mee moeten bewegen met de 
ontwikkelingen.  
 
Er wordt geconstateerd dat men het in grote lijnen met elkaar eens is, namelijk 
inzetten op zoveel mogelijk lokaal als stip aan de horizon en investeren in de JGT’s. 
Uitgangspunt moet zijn dat je veel meer lokaal moet kunnen sturen met de huidige 
teams. Versterking van de JGT’s is een cruciale stap die volgend jaar gemaakt moet 
worden. Daarbij moet gekeken worden naar het vormgeven van specialistische zorg 
nieuwe stijl. Ook is het heel interessant om te kijken naar goede alternatieven voor 
specialistische zorg.  
 
 
04      Klachten, incidenten, crisis en calamiteiten 
In de hulp aan jeugd kunnen zaken mislopen. Het is goed om daar met elkaar op 
voorbereid te zijn en heldere afspraken te maken over wie wanneer en welke actie 
onderneemt. In bijgaande concept-notitie wordt weergegeven van licht tot zwaar, welke 
afspraken worden voorgesteld. Daarbij geldt het principe dat, ook bij regionale 
samenwerking, de gemeente zelf en de desbetreffende aanbieder in charge zijn. Bij de 
verschillende onderdelen wordt uitgewerkt hoe gehandeld zou moeten worden.  

Voorstel:  concept-notitie bespreken 
 
Het stuk wordt nu uitgebreid op calamiteitengebied met de hulp van de gemeente 
Kaag en Braassem. Op 22 april tijdens het PHO zal gefocust worden op calamiteiten 
in een intervisiedeel. 
 
Wat er gebeurd is in K&B heeft ook zijn weerslag gehad bij andere JGTs. Teams 
hebben bijv. vragen neergelegd als wie zorgt er voor mij als iets dergelijks in mijn 
team gebeurt etc.  
Het is erg belangrijk dat een Jeugd- en gezinsteam in een crisissituatie steun 
ondervindt van een gemeente.  
Een punt is dat de gemeente dossierhouder is waar het gaat om Jeugdzorg. Feit is 
dat de gemeente nog niet beschikt over dossiers op dit gebied. Vraag is wat die rol 
van dossierhouder precies inhoudt.  
 
 
05      Ter kennisname: Evaluatie werkgroep inkoop 2015 
Hiervan is kennis genomen.  
 
 
06      Rondvraag en Sluiting 
Mevr. Goedhart stelt voor om bij “Veilig thuis”  de crisisdiensten onder te brengen en 
vraagt hierover akkoord van het afstemmingsoverleg. Dit voorstel wordt onderschreven. 


