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1. Onderwerp 

 
Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 

Platformtaak volgens gemeente  
3. Regionaal belang  

De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder de 
hulp aan kinderen en jeugdigen waarvan een 
gezonde en veilige ontwikkeling wordt bedreigd. 
Hulp in het gedwongen kader en zelfs met een 
rechterlijke machtiging tot gesloten jeugdhulp kan 
dan noodzakelijk zijn. De instellingen voor gesloten 
jeugdhulp werken boven regionaal. De werkgroep 
Veiligheid en Kind werkt samen met de regio Midden 
Holland om haar opdracht uit te voeren en is met de 
andere drie regio’s in zuid-west (= grondgebied van 
de provincie Zuid-Holland) tot een 
gemeenschappelijke notitie gekomen omtrent de 
gesloten jeugdhulp. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 augustus 
2014 
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5. Advies PHO 1.Kennis te nemen van het gegeven dat de 
aanbieders van gesloten jeugdhulp en open 
residentiële jeugdhulp tot een gezamenlijke visie 
(willen) komen en in te stemmen met de 
geformuleerde uitgangspunten. 
2. Kennis te nemen van de landelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de financiering 
van de gesloten jeugdhulp (bijlage 1) 
3. In te stemmen met het uitgangspunt dat gesloten 
jeugdhulp binnen de eigen (grote) regio zuidwest 
moet worden ingekocht 
4. In te stemmen met de voorgestelde reductie van 
capaciteitsplaatsen voor zover het de reductie 
betreft die samenhangt met de bezuinigingen 
5. In te stemmen met de verdergaande reductie van 
capaciteitsplaatsen, ten gevolge van het binnen de 
regio ingezette beleid en daarmee uit te gaan van 
een eindbeeld van 235 benodigde 
capaciteitsplaatsen voor de region zuidwest 
6. De vrijvallende middelen vanwege reductie van 
capaciteitsplaatsen beschikbaar te houden voor de 
zorg en in te zetten op voorzieningen die eerdere 
uitstroom mogelijk maken 
7. De inkoop van gesloten jeugdhulp bij de 
Hoenderloo groep in de komende jaren geleidelijk te 
beëindigen conform het voorstel in bijgevoegde 
notitie. 
8. Aan de werkgroep Veiligheid en Kind opdracht te 
geven om nader te onderzoeken op welke wijze de 
verdere reductie het beste kan plaatsvinden (snelle 
of langzame variant) 
 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

 

8. Inspraak   Ja, door: nader overleg met betrokken 
aanbieders door de werkgroep Veiligheid en Kind 
in samenwerking met de ambtelijke 
vertegenwoordigers van overige 3 subregio’s in 
de regio zuidwest. 

 Wanneer: z.s.m. 



 

3 

9. Financiële gevolgen   De gesloten jeugdhulp is een dure voorziening. 
Toch hebben gemeente leveringsplicht als de 
rechter opname met gesloten machtiging 
uitspreekt. 

  Een capaciteitsplaats kost € 117.000,-. Binnen de 
verdeling zoals die door VWS is berekend zal 
Holland Rijnland naar verwachting 8,9 % van de 
plaatsen die beschikbaar zijn voor zuidwest 
gebruiken  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
15 februari 2012: Strategische visie & plan van 
aanpak 3D 
12 december 2012: Uitgangspuntennotitie Iedereen 
doet mee & informatienotitie 
20 maart 2013: Toekomstmodel jeugdstelsel 
Holland Rijnland 
18 september 2013: Notitie Veiligheid en Kind 
17 oktober 2013 Regionaal Transitiearrangement 
6 november 2013: Beleidsplan transitie jeugdzorg 
7 maart 2014: Gezamenlijk opdrachtgeverschap 
Jeugdhulp 
2 juli 2014: Notitie jeugdhulp 2014 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Gesloten jeugdhulp 
 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het gegeven dat de aanbieders van gesloten jeugdhulp en open 
residentiële jeugdhulp tot een gezamenlijke visie (willen) komen en in te stemmen met de 
geformuleerde uitgangspunten. 
2. Kennis te nemen van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van 
de gesloten jeugdhulp en besluitvorming rond plaatsingscoördinatie 
3. In te stemmen met het uitgangspunt dat gesloten jeugdhulp binnen de eigen (grote) regio 
zuidwest moet worden ingekocht 
4. In te stemmen met de voorgestelde reductie van capaciteitsplaatsen voor zover het de 
reductie betreft die samenhangt met de bezuinigingen 
5. In te stemmen met de verdergaande reductie van capaciteitsplaatsen, ten gevolge van het 
binnen de regio ingezette beleid; en daarmee uit te gaan van een eindbeeld van 235 
benodigde capaciteitsplaatsen in de region zuidwest 
6. De vrijvallende middelen vanwege reductie van capaciteitsplaatsen beschikbaar te houden 
voor de zorg en in te zetten op voorzieningen die eerdere uitstroom mogelijk maken 
7. De inkoop van gesloten jeugdhulp bij de Hoenderloo groep in de komende jaren geleidelijk 
te beëindigen conform het voorstel in bijgevoegde notitie 
8. Aan de werkgroep Veiligheid en Kind opdracht te geven nader te onderzoeken op welke 
wijze de verdere reductie het beste kan plaatsvinden (snelle of langzame variant) 
 

 
Inleiding: 
Bijgaand treft u twee notities aan. De eerste notitie is een product van de werkgroep 
Veiligheid en Kind waarin de uitgangspunten met betrekking tot de gesloten jeugdhulp 
verwoord staan, alsmede een kort overzicht van de  landelijke ontwikkelingen en welke  
consequenties deze voor de regio hebben. 
De tweede notitie is een product van de vijf subregio’s (de vijf regio’s binnen de jeugdzorg-
regio zuidwest) die tot een gemeenschappelijk voorstel komen voor de reductie van 
capaciteitsplaatsen binnen de gesloten jeugdhulp. De jeugdzorg regio zuidwest beslaat het 
gebied van de provincie Zuid-Holland en kent de volgende subregio’s: 
Holland Rijnland 
Midden Holland 
Zuid Holland Zuid 
Haaglanden 
Rijnland 

 
Met betrekking tot het gedwongen kader zijn gemeenten verplicht tot regionale 
samenwerking. De werkgroep Veiligheid en Kind werkt samen in Hollands Midden verband. 
In eerder notities is al opgemerkt dat met betrekking tot de gesloten jeugdhulp het 
aanbeveling verdient in nog groter verband samen te werken. De vijf sub regio’s binnen de 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 15 augustus 2014  
Tijd: «MEETING_TEXT9» 

Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  
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jeugdzorg regio zuidwest zijn gezamenlijk in gesprek met aanbieders, ministerie en VNG en 
zijn ambtelijke tot een gezamenlijk advies gekomen over de noodzakelijke reductie van 
capaciteitsplaatsen. 
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Beoogd effect: 
Te komen tot een capaciteitsreductie in de gesloten jeugdhulp. 
 
Het ministerie van VWS zal het overschot aan capaciteitsplaatsen in de gesloten jeugdhulp in 
de regio zuidwest met 68 reduceren, zij wil daarbij rekening houden met de richting waarin de 
regio na 1 januari 2015 haar beleid wil uitvoeren. 
Daarnaast moeten de gemeenten extra plaatsen reduceren vanwege de bezuinigingen op het 
macrobudget van resp. 4, 6 en 5 %. 
Tot slot is de regio van mening dat tot extra reductie kan worden overgegaan door een 
andere werkwijze in de jeugd- en opvoedsector. 
Het streven is om in 2017/2018 nog slechts 235 capaciteitsplaatsen nodig te hebben 
 
Argumenten:  
1.1. Een goed samenhangend beleid is voorwaarde om te komen tot hulp op maat aan de 

jeugdige, maar ook een voorwaarde voor een mogelijke reductie van 
capaciteitsplaatsen in de gesloten jeugdhulp 
Het is van belang dat aanbieders in de jeugdhulp het eens zijn over een aantal 
uitgangspunten. Zij moeten immers samenwerken om voor de jeugdige een zo 
perspectiefvol plan te kunnen maken waardoor hij/zij de zorg krijgt die noodzakelijk 
is. De aanbieders hebben de afgelopen periode gewerkt aan een gezamenlijk stuk 
waarin zij de regio adviseren over hoe de samenwerking in de hele “keten” van 
jeugdhulp vorm te geven. Essentieel in dit stuk is de samenwerking van de 
verschillende aanbieders, de samenhang tussen de mogelijke modules, de korte lijnen 
met de jeugd en gezinsteams en uiteraard het perspectiefvol plan (trajectplan) voor 
de jeugdige. Het stuk nadert zijn voltooiing, maar kan helaas op dit moment nog niet 
worden aangeboden. 
  

2.1. In een laat stadium hebben het ministerie van VWS en de VNG besloten alsnog 
landelijke voorwaarden en richtlijnen te stellen inzake de gesloten jeugdhulp 
De landelijke ingrepen betreffen besluiten over de plaatsingscoördinatie, financiën, 
capaciteitsreductie. 

 
3.1. Als we de gesloten jeugdhulp zien als een module in de totale jeugdhulp en als we het 

perspectief open willen houden dat de jeugdige terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
omgeving, is nauwe samenwerking met zowel het gezin als de lokale voorzieningen 
noodzakelijk. 

 Het uitgangspunt van zowel aanbieders als ambtelijk is dat een jongere, indien dat 
enigszins mogelijk is, in de eigen omgeving zou moeten worden geplaatst. Dat 
betekent namelijk dat samenwerking mogelijk is tussen de trajectbegeleider van de 
jongere, de gezinsvoogd en de jeugd- en gezinswerker. Maar ook dat terugplaatsing in 
bijvoorbeeld een open voorziening, waar de jeugdige weer contact kan leggen in de 
eigen sociale omgeving, tot de mogelijkheden behoort. 

 
4.1. Behalve de capaciteitsreductie die het ministerie van VWS nog zal realiseren moet er 

ook rekening gehouden worden met de algemene bezuinigingen. 
 De door VWS te realiseren capaciteitsreductie betreft de huidige overcapaciteit. 

Daarnaast ontkomen we er niet aan ook bij de gesloten jeugdhulp extra bezuinigingen 
door te voeren. 

 De voorgestelde reductie van capaciteitsplaatsen zal met name plaatsvinden op de 
plaatsen die buiten de regio zuidwest, doch ten behoeve van zuidwest, in gebruik zijn 
danwel voor de jeugdigen uit zuidwest bestemd zijn.  
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5.1. Door samen met aanbieders in te zetten op een samenhangende vorm van 
hulpverlening, waarbij het perspectief van de jeugdige centraal staat wordt verwacht 
dat de module van geslotenheid minder vaak noodzakelijk wordt geacht en korter kan 
duren. 
Er zal naar gestreefd worden dat een jeugdige zo kort als mogelijk, maar zo lang als 
noodzakelijk de juiste zorg wordt geboden. Dit zal reeds bij aanvang van de 
hulpverlening worden ingeschat  en in de vorm van een zorg-/trajectplan worden 
vastgelegd. De module gesloten jeugdhulp moet daarbij zo kort mogelijk duren, terwijl 
de andere modules zo veel als mogelijk worden aangeboden in de omgeving/nabijheid 
van het gezin. 
Ook de reductie die hier het gevolg van is zal op de buiten zuidwest gelegen plaatsen 
worden toegepast. 

 
6.1. We streven we naar een kortere periode van gesloten jeugdhulp, dat betekent echter 

niet dat een jongere geen hulp nodig heeft. 
Om de overige hulp die de jongere, die korter gesloten zit, nodig heeft te kunnen 
bekostigen, dienen de middelen die door de reductie van gesloten plaatsen vrijvallen 
hiervoor ingezet kunnen worden.  

 
7.1. De keuze om de jeugdige zo mogelijk te plaatsen binnen de eigen regio, brengt 

consequenties met zich mee voor de inkoop bij de aanbieder elders in het land. 
Dit betekent dat de inkoop van plaatsen bij de Hoenderloogroep moet worden 
afgebouwd. 

 
8.1. Er moet nader onderzocht worden wat het beste tempo is om tot de beoogde extra 

reductie te komen. 
 In gesprek met de aanbieders zal worden nagegaan welk tempo van 

capaciteitsreductie haalbaar is. 
 

 
 

Kanttekeningen/risico’s: 
Het terugbrengen van de capaciteitsplaatsen op grond van de bezuinigingen is noodzakelijk 
omdat we niet in staat zijn extra plaatsen te bekostigen. Het reduceren van extra plaatsen 
vanwege het gewijzigde beleid achten we een reële mogelijkheid. Dit laat echter onverlet dat 
we een leveringsplicht hebben. Mocht de rechter meer machtigingen tot gesloten opname 
afgeven dan wij nu inschatten, zullen wij alsnog een beschikbare plaats moeten vinden. Dat 
zou elders in het land kunnen maar indien de reductie echt ver achterblijft is er binnen de 
gebouwen van de regionale aanbieders ruimte om desnoods een extra groep te starten. 
 
Door de reductie vorm te geven op de voorgestelde wijze kan de Hoenderloo groep in 
financieel economisch zwaar weer terecht komen. Dit is van invloed op de formatie binnen en 
zelfs op het voortbestaan van deze instelling. Hierover zal zorgvuldig gecommuniceerd 
moeten worden. 
Tot slot zal de Hoenderloo groep in dat geval ongetwijfeld een beroep doen op het TAJ 
(Transitie Autoriteit Jeugd) waarin een bedrag van 200 miljoen beschikbaar is voor 
instellingen die bedreigd worden doordat functies wegvallen. De transitieautoriteit zal in dat 
geval vrijwel zeker de betreffende regio aanspreken. 
 
 
Financiën:  
De kosten van gesloten jeugdhulp dienen te worden bekostigd uit het landelijke macro 
budget. Een capaciteitsplaats kost € 117.000,-. Gemeenten hebben leveringsplicht als de 
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rechter opname met gesloten machtiging uitspreekt. Binnen de verdeling zoals die door VWS 
is berekend, zal Holland Rijnland naar verwachting 8,9 % van de voor de regio zuidwest 
beschikbare plaatsen gebruiken. 
Het huidige voorstel beoogt de kosten te beperken.  
 
Communicatie: 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de aanbieders gesloten jeugdhulp. Daarbij was de 
vertegenwoordiger van Hoenderloo groep niet aanwezig. Er was evenmin een vervanger. 
Inmiddels is er telefonisch contact geweest met Hoenderloo groep waarin het ambtelijke 
standpunt is uitgelegd. Afgesproken is dat er na half augustus verder gesproken wordt. 

 
Bijlagen: 

1. Notitie van de werkgroep veiligheid en en Kind: voortgang gesloten jeugdhulp 
2. Notitie van de vijf subregio’s: Gesloten Jeugdhulp t.b.v. Jeugdigen in Zorggebied 

Zuidwest 
 

 
 


