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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura 
gespecialiseerde jeugdhulp 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
X  Platformtaak volgens gemeente  

  Regionaal belang Vanaf 2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Gemeenten 
in Holland Rijnland kopen gezamenlijk in voor de 
gespecialiseerde jeugdhulp. Een besluit over 
ambtshalve verlengen moet daarom gezamenlijk 
genomen worden. 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 December 
2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Colleges positief te adviseren over het ambtshalve 
nemen van verleningsbesluiten voor verlenging 
van individuele gespecialiseerde jeugdhulp (zorg in 
natura) van 3 maanden, bij jeugdigen wiens 
indicatie voor 1 mei 2015 afloopt en waarbij de 
jeugdhulp noodzakelijk is. 

2. Jeugdhulpaanbieders te verzoeken, vooruitlopend 
op het besluit van colleges, te doen wat nodig is 
om te zorgen dat cliënten die jeugdhulp nodig 
hebben deze jeugdhulp behouden ondanks dat de 
indicatie afloopt. 

3. Het DB van Holland Rijnland te verzoeken 
aanbieders over het advies van het PHO te 
informeren. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

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

Begin 2015 zullen indicaties voor jeugdhulp van 
sommigen jeugdigen aflopen. Daarmee eindigt hun 
overgangsrecht.  
Wanneer na afloop van de indicatie er nog een verdere 
jeugdhulpvraag is, moet een nieuw besluit genomen 
worden. Dit besluit moet genomen worden door de 
jeugd- en gezinsteams of met een verwijzing van een 
arts. 
Het is mogelijk dat vanwege de transitie en 
overgangsperikelen, dit besluit te laat wordt genomen. 
Om te voorkomen dat noodzakelijke jeugdhulp stopt 
vanwege het ontbreken van een tijdig besluit, wordt 
voorgesteld de indicaties ambtshalve te verlengen met 
maximaal 3 maanden. Het gaat om een 
overgangssituatie. 

8. Inspraak - 

9. Financiële gevolgen De exacte kosten van dit voorstel zijn niet bekend.  
Het is aannemelijk dat het gaat om jeugdhulp voor 
jeugdigen die daadwerkelijk jeugdhulp nodig hebben. 
Dan zijn er geen extra kosten. Jeugdhulpaanbieders 
zullen de jeugdhulp moeten verlenen binnen gemaakte 
budgetafspraken.  
Gevolg kan wel zijn dat van het beschikbare budget 
een groter deel wordt benut voor inhoudelijke 
zorgcontinuïteit zodat minder ruimte is voor nieuwe 
cliënten. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
- Jeugdwet 
- Invoeringswet 
- Hart voor de jeugd, regionaal beleidsplan transitie 
jeugdzorg Holland Rijnland. 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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 Adviesnota PHO (concept) 
      
 
    
    
    
    
 
 
Onderwerp: 
Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 
 
Beslispunten: 
1. Colleges positief te adviseren over het ambtshalve nemen van verleningsbesluiten voor 

verlenging van individuele gespecialiseerde jeugdhulp (zorg in natura) met 3 maanden, bij 
jeugdigen wiens indicatie voor 1 mei 2015 afloopt en waarbij de jeugdhulp noodzakelijk is. 

2. Jeugdhulpaanbieders te verzoeken, vooruitlopend op het besluit van colleges, te doen wat 
nodig is om te zorgen dat cliënten die jeugdhulp nodig hebben deze jeugdhulp behouden 
ondanks dat de indicatie afloopt. 

3. Het DB van Holland Rijnland te verzoeken aanbieders over het advies van het PHO te 
informeren. 
 

Inleiding: 
Begin 2015 zullen indicaties voor jeugdhulp van sommige jeugdigen aflopen. Daarmee eindigt 
hun overgangsrecht. Wanneer na afloop van de indicatie er nog een verdere jeugdhulpvraag 
is, moet een nieuw besluit genomen worden. Dit is onder meer noodzakelijk wegens de 
rechtmatigheid van financiering. De verordening jeugdhulp 2015 regelt dat dit besluit 
genomen wordt door de jeugd- en gezinsteams. Colleges gaan daarvoor mandaat verlenen 
aan de jeugd- en gezinsteams. Daarnaast is een verwijzing van een arts mogelijk. Het is 
mogelijk dat vanwege de transitie en overgangsperikelen, dit besluit te laat wordt genomen. 
Dit voorstel beoogt een overgangsmaatregel voor zorg in natura voor individuele 
jeugdhulpvoorzieningen van relatief korte duur ten behoeve van een zachte landing van de 
transitie.  
 
Beoogd effect: 
Continuïteit van zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben.  
 
Argumenten:  
1.1 Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit van zorg 
Ouders en jeugdigen die  jeugdhulp krijgen met een indicatie die in de eerste maanden van 2015 
afloopt, verkeren in onzekerheid als verdere hulp nodig mocht blijken. Het is per 1 januari 2015 
niet meer mogelijk  verlenging van de indicatie aan te vragen bij Bureau Jeugdzorg of CIZ en 
tegelijkertijd is het jeugd- en gezinsteam nog niet helemaal ingericht om besluiten te kunnen 
nemen namens het college.  
Om te voorkomen dat door de transitie van de jeugdhulp gaten vallen in jeugdhulpverlening, is het 
verstandig de indicaties met een paar maanden te verlengen. Door een verlenging van 3 maanden, 
moet het jeugd- en gezinsteam vanaf medio februari al aanvragen voor een verlenging in 
behandeling gaan nemen. 
 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 12 december 2014 
Locatie: Holland Rijnland 

 
Agendapunt: 9  
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1.2 De verlenging betreft alleen jeugdigen waarbij jeugdhulp daadwerkelijk gecontinueerd 
moet worden. 

De aanbieder zal beoordelen bij welke jeugdigen de jeugdhulp voor 3 maanden moet worden 
gecontinueerd. Het voorstel is deze verlenging alleen toe te staan voor jeugdhulp die 
daadwerkelijk nodig is. Het gaat dus om jeugdigen waarbij het zeer aannemelijk is dat ook 
het jeugd- en gezinsteam of een arts de jeugdhulp zal willen verlengen.  
Voorbeelden daarvan zijn jeugdhulp aan jeugdigen  

- met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking, 
- langdurige psychische problemen en stoornissen  
- ernstige gedragsproblemen.  

De verlenging betreft voormalig Awbz zorg (begeleiding, persoonlijke verzorging en 
(kortdurend) verblijf en provinciale jeugdzorg voor deze groep jeugdigen. 
 
1.3    Verlenging van jeugdhulp binnen gemaakte budgetafspraken met jeugdhulpaanbieders. 
Wanneer aangenomen wordt dat de jeugdhulp ook met een besluit van het jeugd- en 
gezinsteam verlengd zou worden, dan zijn er geen extra kosten te verwachten. De zorg zal 
geleverd worden binnen de gemaakte budgetafspraken met gecontracteerd aanbieders. 
Gevolg zou wel kunnen zijn dat in de budgetten iets minder ruimte is voor nieuwe cliënten. 
 
1.4     Een collegebesluit is nodig voor rechtmatigheid 
Een jeugdhulpaanbieder kan geen jeugdhulp verlenen wanneer er geen rechtmatige basis is 
voor financiering. In de contracten met jeugdhulpaanbieders is genoemd dat jeugdhulp 
verleend mag worden op basis van een namens B&W genomen besluit door het jeugd- en 
gezinsteam óf na verwijzing van een arts. Wanneer dit besluit uitblijft, kan de aanbieder geen 
hulpverlenen. Volgens de Jeugdwet  neemt het college een besluit over de toegang tot 
individuele jeugdhulpvoorzieningen. Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt en op die 
wijze wordt zorg gedragen voor rechtmatigheid. 
 
2.1 Nood breekt wet 
Colleges zullen zeer waarschijnlijk pas in januari 2015 een formeel besluit kunnen nemen. In 
theorie is het mogelijk dat in de eerste weken van januari al indicaties aflopen. Het zullen er 
maar weinig zijn, maar het kan. Daarom is het nodig zorgaanbieders al voordat de colleges 
besluiten te informeren en hen te vragen noodzakelijke jeugdhulp niet af te sluiten.  
 
2.2 We hebben vertrouwen in het oordeel van deskundige professionals  
Het besluit tot verlengen van indicaties vraagt inzet van de deskundigheid en het oordeel van 
jeugdhulpaanbieders. Jeugdhulpaanbieders worden daarom gevraagd te doen wat nodig is. 
 
2.3 Jeugdhulpaanbieders kunnen hun cliënten informeren. 
Jeugdhulpaanbieders weten wie hun cliënten zijn en hebben de taak hun cliënten adequaat te 
informeren.  
 
3.1 Het DB van Holland Rijnland voert het gezamenlijk opdrachtgeverschap uit. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Er zijn op korte termijn geen sluitende criteria/kaders op te stellen  
Het is niet mogelijk in een kort tijdbestek sluitende criteria op te stellen. Dit zou wenselijk zijn 
om binnen deze kaders de vrijheid te geven aan zorgaanbieders. Elke grens die gelegd wordt 
kan een noodzakelijke jeugdhulp voor een groep uitsluiten terwijl dit niet de bedoeling is.  
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Het is niet bekend om hoeveel jeugdigen het gaat 
We hebben nu geen goed inzicht in het aantal indicaties jeugdhulp dat af zal lopen voor in het 
voorjaar van 2015. We kunnen aanbieders vragen ons inzicht te geven in het aantal indicaties 
en jeugdigen. 
 
Financiën:  
De exacte kosten van dit voorstel zijn niet bekend.  
Doel is om jeugdhulp te bieden aan  jeugdigen die daadwerkelijk jeugdhulp nodig hebben. Er  
zijn geen extra kosten. Jeugdhulpaanbieders zullen de jeugdhulp moeten verlenen binnen 
gemaakte budgetafspraken. Doordat er mogelijk minder ruimte is voor nieuwe cliënten zal 
uiteindelijk de druk op het budget kunnen toenemen. 
 
Uitvoering: 
Na positief advies van het PHO zal  

- een collegevoorstel moeten worden gemaakt met een plan van uitvoering. 
- Hiervoor zal overleg met aanbieders plaats moeten vinden. 

 
Bijlage: - 


