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Samenwerking BJz- Lwi's (uw brief2014.0147)

Geachte heren Nitrauw, Heijdelberg en Palsma en mevrouw van Kranendonk,
De portefeuillehouders jeugd van de gemeenten Zuidplas, Hendrik ldo Ambracht en Leiden
hebben uw brief van 3 maart2014, aan hen gericht, in goede orde ontvangen. De afspraak is
gemaakt dat ondergetekende namens hen uw brief zal beantwoorden. De brief is daartoe
samen met hen opgesteld. Overigens werken de gemeenten nauw samen in verband van
resp. de reg1o's Midden Holland, Zuid-Holland Zuid en Holland Rijnland. Onze reactie is dan
ook gebaseerd op de afspraken die in de drie regio's zijn gemaakt over hoe om zal worden
gegaan met de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Uw brief bevat een voorstel betreffende de contreetering van Gecertificeerde Instellingen
(GI's), waarvan de kern is om met alle aanbieders van de jeugdbescherming (JB) en
jeugdreclassering (JR) afzonderlijke contracten af te sluiten. In deze brief reageren wij op uw
verzoek.
Op 27 februari jl. hebben de drie regio's Holland Rijnland, Midden Holland en Zuid-Holland
Zuid samen met Bureau Jeugdzorg een brief gestuurd naar de staatssecretarissen van WIJS
en VenJ. Hierin is onder meer ingegaan op onze visie op de uitvoering van JB en JR in onze
regio's.
In de regio Zuid Holland Zuid is inmiddels besloten met alle partijen afzonderlijke
contractafspraken te maken. Wat hieronder wordt geformuleerd over gewenste samenwerking
geldt echter eveneens voor Zuid-Holland Zuid.
De regio's Holland Rijnland en Midden Holland hebben vastgelegd er voorstander van te zijn
te werken op basis van hechte samenwerking van de verschillende aanbieders. Basis hiervoor
is de aanpak 1gezin- 1plan, onder aansturing van de gezinscoach. Doel daarbij is de
afstemming van kwaliteit en samenhang in uitvoering van JB en JR op basis van regionaal
beleid te borgen. Op termijn zou dan in Holland Rijnland en Midden Holland mogelijk via 1
hoofdaannemer kunnen worden gewerkt. Tenminste in 2015 zullen de Gl's echter nog apart
worden gecontracteerd. Een en ander houdt in dat de Gl's in staat worden gesteld in2015 de
samenwerking zodanig vorm te geven dat die voldoet aan de eisen en voorwaarden die de
regio's Midden Holland en Holland Rijnland stellen. Het gaat daarbij vooral om de aansluiting
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op jeugd- en gezinsteams respectievelijk sociale wijkteams als om de samenwerking van
aanbieders JB en JR met relevante partners in en om het gezin. Ook de wijze waarop door
samenwerking concreet wordt bijgedragen aan de door de regio's gewenste transformatie
beschouwen wij als essentieel.
Anders geformuleerd: u wordt door de regio's Holland Rijnland en Midden Holland in de
gelegenheid gesteld een onderbouwd en passend voorstel te presenteren waarbij
gelijkwaardigheid tussen de Gl's gerealiseerd is, echter binnen de eisen die Holland Rijnland
en Midden Holland daaraan stellen. Bij de totstandkoming van dit voorstel willen wij ambtelijk
graag betrokken worden teneinde te bereiken dat uw voorstel past binnen de regionale
kaders.
Omdat dit beleid in de brief van27 februari was opgenomen en wij met elkaar regelmatig in
gesprek zijn over de invulling van bovenstaand thema, verraste uw brief ons. Wij verkeerden
namelijk in de veronderstelling dat wij met onze brief van27 februari, voor in elk geval de
kortere termijn (het jaar2015), gehoor gaven aan uw verzoek. Voor de langere termijn, na
2015, geldt daarbij dat de kwaliteit van uw voorstellen bepalend zal zijn voor de voortzetting
dan wel aanpassing van deze voorlopige structuur. Voor de goede orde, de regio Zuid heeft
reeds een besluit genomen voor de langere termijn.
Met onze brief van27 februari, vooruitlopend op uw brief, hebben wij dus reeds een positief
antwoord hebben gegeven op uw verzoek. U bent hierdoor in de gelegenheid gesteld uw
onderlinge samenwerking vorm te geven en hiervoor met een uitgewerkt voorstel te komen,
dat wij uiterlijk 15 juni2014 willen ontvangen.
Tot slot stellen wij voor een vervolggesprek te arrangeren tussen u en de regio's Midden
Holland en Holland Rijnland (eventueel haakt Zuid Holland Zuid aan, hoewel de regio al heeft
besloten). Doel van dit gesprek is met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van
de samenwerking en de kaders vast te stellen voor de daadwerkelijke contractering. Wij
nemen het initiatief voor dit overleg.
Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groet,
mede namens de heer J. Verbeek, portefeuillehouder jeugd gemeente Zuidplas en de heer
G.B. van der Vlies, portefeuillehouder jeugd gemeente Hendrik ldo Ambacht

Met vriendelijke groet,

Mw. R.A. van Gelderen, portefeuillehouder jeugd gemeente Leiden
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Cc:
J. Verbeek, Zuidplas
M.v.d. Vlies, H.l. Ambacht
P.P. Doodkorte
E. Peereboom
M. Goedhart
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