
Inzet regionale middelen 

Van de regionale middelen Holland Rijnland is in 2014 een deel nog niet uitgegeven. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het in beeld brengen van het resterend bedrag. Voor een aantal 
zaken is het verstandig om een deel van de resterende middelen beschikbaar te houden voor 
2015. Met dit voorstel wordt vooralsnog aangegeven voor welke zaken de inzet van die 
middelen in 2015 is bedoeld waarna, als zicht is op de werkelijke rekening over 2014, een 
definitief voorstel wordt gedaan.  

Kwartiermaker JGT’s 

Met ingang van dit jaar zijn in alle gemeenten Jeugd en Gezinsteams actief. In de proeftuinen 
is veel voorbereidend werk verricht en zijn ervaringen opgedaan. De vorming van de 
coöperatie voor de JGT’s is in voorbereiding. Daarin wordt voorzien in een tweetal 
kwartiermakers: 1 voor de bedrijfsmatige zaken en 1 voor de meer inhoudelijke zaken. 
Omdat deze kwaliteiten niet in 1 persoon verenigbaar lijken te zijn is gekozen voor een 
duoschap. Daarbij is Quirien van der Zijden als inhoudelijk kwartiermaker gevraagd en wordt 
er gezocht naar een bedrijfsmatig kwartiermaker. Omdat gemeenten sturing willen kunnen 
uitoefenen op de JGT’s wordt voorgesteld deze kwartiermaker in gezamenlijkheid 
(gemeenten en coöperatie/organisaties) aan te trekken en te bekostigen. Het gaat dan om 
het samen met gemeenten verder inhoudelijk ontwikkelen van de JGT’s. Het betreft hier om 
een tijdelijke functie van het eerste half jaar 20 uur per week en voor het tweede helft jaar 
10 uur per week. De kosten worden 50/50 gedeeld, wat voor de gemeenten neerkomt op 
een bedrag van € 45.000. 

De bedrijfsmatige kwartiermaker komt volledig voor rekening van de coöperatie/aanbieders. 

Juridisch advies 

In 2014 is op diverse onderdelen extern juridisch advies ingewonnen, via Pels Rijcken. Het 
ging daarbij om de vorming van het AMHK tussen GGD en BJZ, wijze contracteren, de 
verordening, de entiteit voor de JGT’s, en de DVO met Holland Rijnland. De ondersteuning 
van niet nakoming, opzegging, verlenging van zorgcontracten en voor  ondersteuning bij 
geschillen en procesvertegenwoordiging (a.g.v. niet nakoming) maakt onderdeel uit van de 
dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt71. 

Ook voor 2015 zal op momenten naar verwachting (aanvullend) extern juridisch advies nodig 
zijn, bijvoorbeeld bij nieuwe vormen van contractering. Hierbij wordt gedacht een bedrag 
van € 30.000 te reserveren. 

  



Bijeenkomsten 

Er zullen ook in 2015 weer op onderdelen bijeenkomsten worden georganiseerd met 
cliënten, aanbieders, partners, raadsleden etc. bijvoorbeeld rondom transformatie, 16+ etc. 
Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van € 15.000 voor de kosten van sprekers, ruimte, 
catering etc. 

ICT en incidentele kosten 

Voorgesteld een bedrag van € 30.000 te reserveren voor eenmalige ICT kosten en 
incidentele kosten zoals nu een bedrag van ca. € 9.000 voor de eenmalige overdracht van 
dossiers van Bureau Jeugdzorg. 

Vergoeding trekkers werkgroepen 

De formatie van de tijdelijke werkorganisatie is voornamelijk afgestemd op de uitvoering van 
het opdrachtgeverschap. De transformatie van de jeugdhulp is nadrukkelijk een taak voor 
ons allemaal. De tijdelijke werkorganisatie is hierin alleen coördinerend. We zoeken naar 
nieuwe werkstructuren, waarbij er input geleverd wordt vanuit alle gemeenten. Ook voor 
deze werkstructuur zullen na de inventarisatieronde voorstellen worden gedaan. Het ligt in 
de rede om ook in 2015 een deel van de huidige werkstructuur in stand te houden en 
wellicht nieuwe werkgroepen in het leven te roepen, waarbij geldt dat gemeenten voor de 
inzet van de trekkers gecompenseerd worden. 

 

Tot slot 

Zoals hierboven aangegeven wordt met dit voorstel aangegeven voor welke zaken de 
resterende middelen van 2014  kunnen worden ingezet. Als zicht is op de werkelijke 
rekening over 2014 wordt een definitief voorstel opgesteld waarin de financiële gevolgen 
worden belicht. 


