
Antwoord planning contractering jeugdhulp Holland Rijnland 

 

Geachte meneer van Rijn en meneer Teeven, 

 

De 13 gemeenten in Holland Rijnland zijn druk bezig het contracteringsproces voor de 
jeugdhulp af te ronden. Dat gebeurt namens de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Teijlingen, Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. De gemeente Voorschoten werkt hierin samen 
met de regio Haaglanden. 

Na een periode van offertes en contracteringsgesprekken wordt op 7 november de 
voorlopige gunning aan de aanbieders kenbaar gemaakt. Hierin staat gedetailleerd welk 
budget(plafond) zij krijgen en onder welke voorwaarden, welke inhoudelijke eisen gesteld 
worden, waar van toepassing zijn afspraken voor inzet in de Jeugd – en Gezinsteams etc. De 
aanbieders krijgen hierdoor dus duidelijkheid over hun budget. Grote en middelgrote 
aanbieders in onze regio zijn al eerder in kennis gesteld van de voorgenomen budgetten, die 
in deze ronde verder zijn uitgewerkt en gepreciseerd. 

Daarna gaat een periode van 20 kalenderdagen in, waarin vragen kunnen worden gesteld en 
bezwaar kan worden gemaakt door de aanbieders. Direct daarna worden de contracten 
definitief getekend. Dat is gepland op 28 november.  

Voor vrijgevestigde praktijken hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden en is het 
budget plafond vastgesteld. Zij kunnen zich vanaf 18 november zich inschrijven via een 
digitaal portal, Dashcare.  

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de jeugdhulp in onze regio goed belegd is. Er is een 
sluitende begroting, met een goede mix van zorg continuïteit en transformatie. Gemeenten 
hebben afspraken rondom regionaal opdrachtgeverschap gemaakt en combineren hun 
budgetten via een regionaal verzekeringsmodel, zodat aanbieders 1 aanspreekpunt hebben. 

Wij zijn ons te volle bewust van de verantwoordelijkheid die met de jeugdhulp naar ons toe 
komt. Wij zullen er alles aan doen deze verantwoordelijkheid naar eer en geweten en zo 
goed als mogelijk in te vullen. Daarbij hoort ook tijdige duidelijkheid aan aanbieders en 
cliënten. Met bovenstaand proces menen we hier zeker aan te hebben voldaan. 

In uw brief noemt u ook onderwerpen als aansluiting op de CORV. Ook dit is volledig 
voorbereid en belegd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat landelijk nog een groot 
aantal zaken onduidelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de aansluiting op Vecozo of de 



samenwerking met het CAK. Desalniettemin hebben wij alle voorbereidingen die we  kunnen 
doen gedaan en menen we ook deze onderwerpen goed te hebben belegd. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mochten er nog twijfels of vragen zijn dan horen wij dat natuurlijk graag. 

 

Namens de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland, 

Hoogachtend, 

Marion Goedhart 

Regionaal transitiemanager 

 

 


