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1. Onderwerp 

 
Definitieve gunning Jeugdhulp 2015 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De 
gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland 
bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk 
voor. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over het 
inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap en het 
gezamenlijk contracteren van de zorgaanbieders en 
het inzetten van de budgetten.  
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
28 november 
 
 

 
 
 
 
 
27 november 
(onder 
voorbehoud van 
positief advies 
PHO SA) 
 

5. Advies PHO Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland ten aanzien van het voorstel voor 
de definitieve gunning jeugdhulp 2015. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

31 oktober 2014 heeft het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland positief 
geadviseerd ten aanzien van de voorlopige gunning 
van de Jeugdhulp 2015. Op basis van vragen van en 
waar nodig gesprekken met aanbieders is gekomen 
tot bijgaand definitief voorstel.  
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8. Inspraak   Nee 

9. Financiële gevolgen   Binnen de regionale begroting Jeugdhulp 2015 

10. Bestaand Kader Jeugdwet, regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd 

 Eerdere besluitvorming: 
31 oktober 2014 heeft het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda positief 
geadviseerd ten aanzien van de voorlopige gunning 
jeugdhulp. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Definitieve gunning Jeugdhulp 2015  
 
 
Beslispunten: 
1. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland ten aanzien van het 

voorstel voor de definitieve gunning jeugdhulp 2015.  
 
Inleiding: 
Op 7 november 2014 is de voorlopige gunning voor de contractering Jeugdhulp 2015 
gepubliceerd. Na deze voorlopige gunning trad een periode van 20 kalenderdagen in werking, 
waarin zorgaanbieder vragen konden stellen en waarin zij bezwaren kenbaar konden maken. 
Op basis van deze vragen en gesprekken zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van 
de voorlopige gunning. Ook met deze aanpassingen blijven we binnen het budget en de 
regionale kaders. Aanbieders kunnen nog formeel bezwaar maken en/of in beroep gaan. Het 
is nog niet bekend wie hiervan gebruik zal gaan maken. Wanneer dat het geval is, zullen de 
contracten voor deze aanbieders later afgesloten worden. Gepoogd is zoveel mogelijk vragen 
en knelpunten aan de voorkant in overleg met de aanbieders af te vangen. 
In deze gunning zijn de vrijgevestigde aanbieders niet meegenomen. Dit loopt via een digitaal 
contracteringsplatform, waarbij met declaratieplafonds wordt gewerkt  

 
- Beleidskader 

Wet Jeugdhulp en (regionaal) beleidsplan Hart voor de Jeugd en inkoopnotitie Jeugdhulp 
 
- Rol Holland Rijnland: platformfunctie en na afsluiten van dienstverleningsovereenkomst 

tussen gemeenten en Holland Rijnland een gemeenschappelijke taak. 
 
Beoogd effect: 
De gunning voorziet in de contractering van kwalitatief goede Jeugdhulp voor de regio, zowel 
via de Jeugd- en Gezinsteams als via specialistische jeugdhulp. 
 
Argumenten:  
 
1.1 De definitieve gunning past binnen de begroting jeugdhulp 
De definitieve gunning leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de voorlopige gunning. 
De belangrijkste hiervan zijn: 
- De financiering van de coaches voor de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) was bij de gunning 

zoveel mogelijk binnen het JGT-plafond van de aanbieder begroot. Na gegronde bezwaren 
is besloten de coaches alsnog als een aanvullende financiering richting de betreffende 
aanbieders te begroten. Dit heeft een negatief gevolg voor de reserve. 

- De inzet van Gemiva binnen de LVB-sector (licht verstandelijke beperking) leidt tot een 
bijgestelde afspraak over de deelname van de LVB-sector in de Jeugd- en Gezinsteams. 
Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.  

Vergadering: PHO Sociale Agenda 
 

Datum: 28 november 2015 
Tijd: 14.00-15.30 uur 

Locatie:  Scheltema!! 
Agendapunt: 07 Definitieve gunning 

jeugdhulp 
Kenmerk:  
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- Enkele aanbieders zijn op verzoek met nadere onderbouwing van hun cijfers gekomen. 
Deze hebben tot verhogingen en tot verlagingen van het declaratieplafond geleid. Deze 
zijn waar nodig verwerkt.  

Het totaal past binnen de begroting en vindt u terug in de bijgewerkte versie van de regionale 
begroting en de bedragen per aanbieder. 
 
1.2 de gemeenten dienen voor 1 december 2014 contracten af te sluiten met 

zorgaanbieders.  
Gemeenten dienen voor het jaar 2015 contracten af te sluiten met aanbieders van jeugdhulp. 
Daarbij geldt dat er sprake moet zijn van zorgcontinuïteit. Daarom worden met alle 
aanbieders contracten afgesloten waar jeugdigen uit Holland Rijnland in hulp zijn. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 het kan zijn dat in de loop van de tijd zich nog meer aanbieders melden.  
Het gaat hierbij om aanbieders die op dit moment zorg aanbieden aan jeugdigen in onze 
regio, maar die ondanks diverse uitvragen nog niet bij ons bekend zijn. Hier is wel al rekening 
mee gehouden. Wij organiseren op dit moment een veegronde, om deze aanbieders alsnog 
mee te nemen en hun cliënten zorgcontinuïteit te bieden. Ook zullen de financiële gevolgen in 
beeld gebracht worden. Dit moet worden opgevangen binnen de begroting. Overigens 
verwachten wij ook gedurende 2015 fluctuaties in de aantallen cliënten zorgcontinuiteït. Wij 
zullen dit samen met de aanbieders gedurende het jaar monitoren.  
 
Financiën:  
De raamovereenkomsten zijn ingedeeld in de volgende percelen: 

1. 24 uurs zorg Jeugd- en Opvoedhulp 
2. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
3. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 
4. Generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) 
5. Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) 
6. Basis- en specialistische GGZ 
7. Gespecialiseerde jeugdhulp kinderen en jongeren met een beperking 
8. Jeugd- en Gezinsteams 
9. Zorgcontinuïteit (er is een aparte raamovereenkomst voor zorgcontinuïteit. Dit zijn 

aanbieders waarmee alleen een contract wordt afgesloten voor zorgcontinuïteit in 
2015 en niet voor nieuwe cliënten).  
 

Ter informatie zijn de raamovereenkomsten bijgevoegd. 
 
Communicatie: 
Vanaf 28 november kunnen de contracten worden getekend, na positief advies van dit 
portefeuillehoudersoverleg en instemming van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. Er 
vindt na dit portefeuillehoudersoverleg een bijeenkomst plaats met portefeuillehouders en 
aanbieders waarin stil wordt gestaan bij deze belangrijke stap en mijlpaal. Daarbij is ook de 
pers uitgenodigd. Daarnaast zal een algemeen persbericht worden opgesteld. 

 
Evaluatie: 
n.v.t. 
 
Bijlagen:  
a. negen raamovereenkomsten; 
b. de bijgewerkte begroting, met een overzicht van gunningen en budget per aanbieder - 

VERTROUWELIJKE BIJLAGE. 


