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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Voortgang nadere contractering veegronde 
Jeugdhulp2015 en startervaringen Tijdelijke Werk 
Organisatie  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben in 
het kader van de transitie van de jeugdzorg 
afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te 
contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in 
te zetten. 
Bijgaand voorstel zorgt ervoor dat de jeugdhulp in 
Holland Rijnland in 2015 verder geborgd is volgens 
de eisen die de wet stelt en binnen het budget dat 
in gezamenlijkheid beschikbaar is. 

4. Behandelschema: 
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Datum:  
Adviserend 

Datum: 
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10 februari 2015 
 
 

5. Advies PHO 1. Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur 
ten aanzien van het voorstel voor 
gunning/contractering jeugdhulp 2015 van een 
aantal aanbieders volgens de niet-openbare 
bijlage, in het kader van de “ veegronde”. 

2. Het Dagelijks Bestuur de instructie te geven om 
met nieuwe aanbieders van zorgcontinuiteït 
contracten af te sluiten, resp. 
betalingsregelingen te treffen, voor zover deze 
contracten/regelingen op dit moment nog niet 
gereed zijn en voor zover deze 
contracten/regelingen niet uitstijgen boven de 
vastgestelde begroting en om het PHO hierover 
achteraf te informeren. 

3. In het volgende PHO de financiële stand van 
zaken, eventueel met voorstellen voor wijziging 
van de begroting, te agenderen. 
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6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

Gemeenten moeten contracten afsluiten met 
aanbieders van jeugdhulp. In de 
aanbestedingsronde zijn de meeste aanbieders 
inmiddels gecontracteerd. Een aantal aanbieders 
heeft zich om diverse redenen niet aangemeld bij de 
aanbesteding, maar komt wel in aanmerking voor 
een contract of een betalingsregeling. Via dit 
voorstel wordt voorgesteld te besluiten over de 
gunning inzake een aantal van deze aanbieders en 
wordt het Dagelijks Bestuur geadviseerd  te 
besluiten over de nog niet afgeronde 
veegrondecontracten en –betalingsregelingen, voor 
zover passend binnen de begroting en de wettelijke 
kaders.  

8. Inspraak   Nee 
 

9. Financiële gevolgen Past binnen de begroting jeugdhulp 2015 

10. Bestaand Kader Relevante wet- en regelgeving: 
Jeugdwet 

 Eerdere besluitvorming: 
Hart voor de jeugd (beleidsplan) 
Verordening jeugdhulp 
Regionaal opdrachtgeverschap 
Notitie jeugdhulp, inclusief begroting 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
nadere contractering veegronde Jeugdhulp 2015  
 
 
Beslispunten: 
1.  Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur ten aanzien van het voorstel voor 

gunning/contractering jeugdhulp 2015 van een aantal aanbieders volgens de niet-
openbare bijlage, in het kader van de “ veegronde”. 

2. Het Dagelijks Bestuur de instructie te geven om met nieuwe aanbieders van 
zorgcontinuiteït contracten af te sluiten, resp. betalingsregelingen te treffen, voor zover 
deze contracten/regelingen op dit moment nog niet gereed zijn en voor zover deze 
contracten/regelingen niet uitstijgen boven de vastgestelde begroting en om het PHO 
hierover achteraf te informeren. 

3. In het volgende PHO de financiële stand van zaken, eventueel met voorstellen voor 
wijziging van de begroting, te agenderen. 

 
Inleiding: 
Gemeenten hebben contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp. In de 
aanbestedingsronde einde 2014 zijn de meeste aanbieders gecontracteerd. Een voorstel 
hierover is 28 november in het portefeuillehoudersoverleg geweest. Een aantal aanbieders 
heeft zich om diverse redenen niet aangemeld bij de aanbesteding, maar komt wel in 
aanmerking voor een contract. Dit geldt eveneens voor de aanbieders die alleen een contract 
krijgen voor “zorgcontinuïteit”. Via dit voorstel wordt u geïnformeerd over de voortgang van 
de contractering in de “veegronde”,  passend binnen de begroting en de wettelijke kaders. 
Daarnaast wordt u voorgesteld het DB te adviseren contracten af te sluiten en 
betalingsregelingen te treffen voor zorgcontinuiteït. Tot slot delen wij met u de eerste 
ervaringen van de tijdelijke werkorganisatie. 
 
Beoogd effect: 
Het bieden van zorgcontinuiteit van jeugdigen die buiten de regio in 2014 in zorg waren en in 
2015 bij deze instellingen nog in zorg zijn. 
 
Argumenten:  
1.2 het betreft grotendeels aanbieders van zorgcontinuiteït 
In 2015 geldt het overgangsrecht. Daarin is bepaald dat cliënten die in zorg zijn op 31 
december 2014 of een indicatie voor zorg hebben, maximaal een jaar dit recht op zorg 
houden bij de aanbieder waar zij in zorg zijn, de zogenaamde zorgcontinuiteït.  
Binnen Holland Rijnland is besloten in alle gemeenten te komen tot lokale Jeugd- en 
Gezinsteams (JGT’s) en om de contractering van de specialistische jeugdhulp gezamenlijk uit 
te voeren. Over de gunning van deze aanbesteding is in het PHO van 28 november positief 
geadviseerd. 
 
Een aantal aanbieders heeft zich om diverse redenen niet aangemeld bij de aanbesteding, 
maar komt wel in aanmerking voor een contract in het kader van zorgcontinuiteït. Bij deze 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 11 februari 2015 
 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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aanbieders heeft  een uitvraag plaatsgevonden, op basis waarvan bepaald wordt of en voor 
hoeveel budget alsnog een contract met hen wordt afgesloten of dat een betalingsregeling 
wordt getroffen. Meerdere aanbieders, bijvoorbeeld landelijke aanbieders met maar heel 
weinig HR-cliënten, willen geen contract sluiten wegens de administratieve rompslomp. Deze 
aanbieders willen wel een “betalingsregeling” sluiten. Wij stellen voor de aanbieders die geen 
overeenkomst willen sluiten tegemoet te komen via een af te sluiten “betalingsregeling”. 
Omdat hoe dan ook zorgcontinuïteit moet worden gefinancierd op basis van de Jeugdwet is 
het geen probleem als dit -via een betalingsregeling- op declaratiebasis geschiedt. Ons doel 
was vooral inzichtelijk te hebben om hoeveel cliënten het gaat, per aanbieder, en wat de 
vermoedelijke kosten zijn.   
 
1.2 past binnen begroting Jeugdhulp 
Vooralsnog ziet het er naar uit dat alle kosten binnen de goedgekeurde begroting kunnen 
worden opgevangen. Dit geldt ook voor de veegrondecontracten waar wel nieuwe cliënten aan 
de orde zijn, zie bijlage.  
  
2.1 om ervoor te zorgen dat we ook nieuwe aanvragen voor zorgcontinuiteït op een 

efficiënte wijze van een contract of betalingsregeling kunnen voorzien.  
De veegronde vergt de nodige tijd om een en ander uit te zoeken. Het was de bedoeling om 
de resultaten van deze zogenaamde veegronde op 11 februari via een afgerond inhoudelijk en 
financieel voorstel aan het PHO sociale agenda aan te bieden. De veegronde is 
gecompliceerder dan was verwacht; de gevraagde gegevens worden niet altijd tijdig 
aangeleverd en er melden zich wekelijks nieuwe aanbieders met enkele cliënten waaraan 
zorgcontinuiteït moet worden geboden. Om voorgaande redenen is de “veegronde” niet in een 
zodanig stadium dat een afgerond beeld kan worden geboden. Desondanks is besluitvorming 
geboden voor de veegrondecontracten die wel zijn afgerond en is ook adequate 
besluitvorming nodig voor de contracten of betalingsregelingen die, naar verwachting, 
binnenkort kunnen worden afgerond. Het betreft dan veelal aanvragen van beperkte omvang 
voor zorgcontinuiteït van een of enkele cliënten.  
 
2.2 het Dagelijks Bestuur voert de contractering uit  
In de Dienstverleningsovereenkomst gemeenten – Holland Rijnland is opgenomen dat het 
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda adviseert over alle af te sluiten contracten en 
hierover instructies kan afgeven.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
 
1.1 de kosten zijn een inschatting  
Het inschatten van kosten zorgcontinuïteit is op voorhand lastig, omdat nog niet kan worden 
gezegd door de aanbieders, althans in veel gevallen, hoe lang de behandeling zal doorlopen. 
Wel vragen wij steeds om een inschatting, zodat bij benadering de vermoedelijke kosten 
kunnen worden aangegeven. 
 
Financiën nadere contractering: 
Financiering vindt plaats vanuit Regionaal Budget Jeugdhulp 2015, post onvoorzien. 
 
Uit de voorlopige resultaten van de veegronde voor wat betreft zorgcontinuering blijkt dat we 
rekening moeten houden met een hogere investering dan oorspronkelijk geraamd. Omdat er 
pas in ongeveer 60%  van de gevallen enige duidelijkheid is over de vermoedelijke kosten 
(die kunnen alleen worden geraamd, begrotingstechnisch kan slechts sprake zijn van een 
raming), kan hierover geen uitsluitsel worden gegeven.  
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Wat betreft de aanbieders die in de veegronde zullen worden gecontracteerd voor “nieuwe” 
cliënten wordt, uiteraard, een specifieker beeld gegeven op basis van begrotingen en 
vaststelling van budgetten. Door de betere sturingsmogelijkheid kan hier strakker binnen de 
begroting worden gewerkt. 
  
Vast te stellen is in totaal, zorgcontinuïteit en nieuwe contracten, een toenemende druk op de 
financiën, maar vooralsnog is er onvoldoende indicatie dat de kosten boven de ramingen in de 
begroting uitkomen. Met gebruikmaking van de specifieke kosten voor “buitenregionaal”, 
“Landelijk Transitie Arrangement” en “Onvoorzien” kunnen de kosten, voor zover nu valt te 
overzien, binnen de begroting blijven.  
 
De voorlopige stand van zaken is aangegeven in de bijlage. Opgenomen zijn de aanbieders 
waarvan de te maken afspraken in het kader van de veegronde kunnen worden afgerond, 
maar ook de contracten/betalingsregelingen waaraan nog verder moet worden gewerkt. In 
het volgende PHO komt het totale financiële overzicht inclusief de aangepaste begroting 2015 
aan de orde. 
 
Communicatie - eerste ervaringen Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp: 
Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Nu, vier weken later, 
vallen al enkele punten te noteren. 
 
Werkprocessen en casuïstiek 
Er is bij veel partijen nog onduidelijkheid over werkprocessen en casuïstiek. Dit levert een 
groot aantal vragen op die bij de gemeenten of bij de Tijdelijke Werk Organisatie Jeugdhulp 
(TWO) worden belegd. Soms volstaan korte antwoorden, maar in een behoorlijk aantal 
gevallen is de nodige tijdsinvestering vereist om tot goede beantwoording te komen.  
 
Er worden veel gecompliceerde casussen voorgelegd, vaak met meervoudige problematiek. 
Vanuit deze casussen ontstaat druk om “buitenregionale” plaatsingen in te kopen voor deze 
cliënten. Gezien het aantal casussen dat de TWO nu al heeft bereikt, besteden wij 
nadrukkelijk aandacht aan de financiële consequenties hiervan. Het budget voor 
buitenregionale plaatsingen zou anders snel uitgeput zijn.  
 
JGT’s 
De start van de JGT’s is goed verlopen; 18 van deze teams zijn nieuw. Gezien deze 
omstandigheid mag hun voortvarende start positief worden genoemd. Dat dit samen op gaat 
met nog onduidelijkheden in werkprocessen en handelwijzen in casuïstiek is evident. Deze 
startperikelen zijn van tijdelijke aard. Niet in alle gevallen is de formatie van de JGT’s geheel 
op orde. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt. Er wordt aan gewerkt de formatie z.s.m. 
op orde te krijgen. In de memo over bemensing Jeugd- en Gezinsteams vindt u een 
toelichting op dit onderwerp. 
 
Ontwikkeling crisismanagement 
Onze regio heeft (nog) niet te maken gehad met excessen. Maar mede gezien een van de 
voorgaande punten, veel gecompliceerde casussen, moet voldoende aandacht zijn voor 
crisissituaties. Dat geldt juist ook de rol van alle betrokkenen, inclusief colleges. De 
ontwikkeling van crisismanagement met bijbehorende communicatie wordt zo snel mogelijk 
opgepakt. Hiervoor zijn reeds initiatieven genomen. 
 
Evaluatie: 
Voorgesteld wordt om in het volgende PHO de financiële stand van zaken, eventueel met 
voorstellen voor wijziging van de begroting  te agenderen. 
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Bijlagen: 
1. Aanbieders zorgcontinuiteït - VERTROUWELIJK 


