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2.3 Programma TWO Jeugdhulp
2.3.1 TWO Jeugdhulp
Wat hebben we bereikt?
Besluitvorming inkoop 2017-2019 / lokale inkoop
In het voorjaar van 2016 vond de besluitvorming plaats over de inkoop van de jeugdhulp voor de
periode 2017-2019. In het betreffende inkoopplan is voor het eerst de mogelijkheid opgenomen dat
onderdelen van de jeugdhulp ook lokaal kunnen worden ingekocht. Twee gemeenten1 maakten voor
een deel van de inkoop van jeugdhulp van 2017-2019 gebruik van deze mogelijkheid.

Notitie Budgetten Jeugdhulp Holland Rijnland & Tijdelijk Fonds Jeugdhulp
De TWO Jeugdhulp constateerde lopende het jaar 2016 dat het door de gemeenten beschikbaar
budget ontoereikend is. De Notitie Budgetten Jeugdhulp Holland Rijnland & Tijdelijk Fonds Jeugdhulp
van juli 2016 stond uitgebreid stil bij de oorzaken hiervan. Kortgezegd komt het erop neer dat de vraag
naar specialistische jeugdhulp, de aard van de hulpvraag, de duur van de inzet en het aantal cliënten
minder snel in evenwicht kan worden gebracht met de beschikbare middelen dan oorspronkelijk was
voorzien. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget daalt hiervoor te snel.

De huidige set beheersmaatregelen van de gemeenten als opdrachtgever en van de
jeugdhulpaanbieders als uitvoerders van de jeugdhulp, biedt hiervoor geen afdoende oplossingen. De
situatie is zodanig, dat de ontwikkeling van de transformatie sterk wordt geremd. Dit komt door een
veel snellere terugloop van middelen in relatie tot de mogelijkheden om beschikbare budgetten anders
in te zetten en hiermee de transformatiedoelen te bereiken.

Aan de gemeenten is gevraagd om voor de periode 2016 tot en met 2019 een extra bedrag van
€7 miljoen ter beschikking te stellen voor een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland en
daarnaast om €3 miljoen extra in te zetten met als hoofddoel het terugdringen van het verschil tussen
beschikbare budgetten en de vraag naar jeugdhulp. De middelen uit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp zijn
vervolgens ook betrokken bij de contractering van de jeugdhulp voor de periode 2017-2019.

Traject bestuurlijk contracteren
Met ingang van maart 2016 startte de TWO Jeugdhulp met een aanbestedingstraject voor de
inkoop van de jeugdhulp voor de periode 2017 tot en met 2019. Vanuit de inkoopstrategie is ervoor
gekozen om de procedure van bestuurlijk contracteren hiervoor te hanteren. De afgesloten contracten
leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast, maar ook een formele overlegstructuur waarbinnen
aangesloten jeugdhulpaanbieders voortdurend kunnen overleggen over die inhoudelijke afspraken. De
onderhandelingsfase (als onderdeel van de aanbesteding) gaat dus in de uitvoering gewoon door. Dit
is nodig om snel te kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden in het jeugdhulpdomein.

Met het hanteren van een contractduur van drie jaar is ook de situatie ontstaan dat de einddatum
van de contracten niet samenvalt met het mogelijke einde van het regionale opdrachtgeverschap2.
De besluitvorming rond de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 bepaalt immers dat voor het
opdrachtgeverschap een periode van twee jaar plus – na evaluatie – twee jaar geldt. Daarmee is
deze voorlopig de termijn waarvoor de TWO Jeugdhulp van de gezamenlijke gemeenten de opdracht
krijgt om het opdrachtgeverschap vorm te geven. Bij het samenvallen van beide einddata, is er

1 De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn.
2 Zie hiervoor verder onder het kopje ‘Notitie Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp’.
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geen organisatie die de mogelijkheid heeft om een ordentelijke overdracht te doen, een eventuele
nieuwe aanbesteding te organiseren en de aflopende contracten af te rekenen en te verantwoorden.
Daarnaast worden er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zodat de nieuwe gemeenteraden
zich kunnen oriënteren op het mogelijke vervolg van het regionale opdrachtgeverschap voor de
jeugdhulp.

In financiële zin was het geen eenvoudige opgave om met de jeugdhulpaanbieders contracten af
te sluiten. Bij de contractering gingen we uit van een realistische verdeling van de middelen per
aanbieder. Dit zou een tekort van €3,5 miljoen betekenen op de begroting. Dit is de reden dat, naast
de algemene korting van 5% op de tarieven, de budgetten voor 19 grote aanbieders met 8,5%
gekort zijn (in totaal ook €3,5 miljoen). Hiermee is de Programmabegroting Jeugdhulp 2017 sluitend
gemaakt. Deze grote aanbieders zijn mede verantwoordelijk gemaakt voor een versnelling in de
transformatie en daarmee ook verantwoordelijk om op termijn, binnen de regionale financiële kaders,
de jeugdhulp vorm te geven. De jeugdhulpaanbieders kunnen voor het Tijdelijk fonds Jeugdhulp
Holland Rijnland aanvragen indienen om de transformatie te versnellen en de druk op de budgetten te
verlichten.

Oprichting en contractering Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) Holland Rijnland en
aanbesteding Gecertificeerde instellingen
De beoogde doorontwikkeling van de JGT’s vanuit de wens om deze teams robuuster te maken, heeft
uiteraard een grote impact op het organiseren van de meer specialistische hulp in aansluiting op de
JGT’s (verticale integratie). Om deze ontwikkelopgave verder te concretiseren, is door een aantal
jeugdhulpaanbieders - in samenspraak met de gemeenten - de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams
Holland Rijnland opgericht. Deze coöperatie verzorgt de deskundige personele inzet binnen de lokale
Jeugd- en gezinsteams.

Ook binnen het domein Veiligheid vindt een doorontwikkeling plaats, samen met de gecertificeerde
instellingen. Het gaat hier met name om het voorkomen van dwangmaatregelen, door preventief de
juiste en tijdige interventies te plegen, zoals de inzet van onze regionale Jeugdbeschermingstafel.
Het feit dat binnen de JGT’s en de gecertificeerde instellingen al voortvarend gewerkt wordt aan
de ontwikkelopgave, leidde tot de keuze om deze instellingen voor 2017-2019 te contracteren door
middel van onderhandse aanbestedingen. Een ander argument om tot deze keuze te komen, was het
feit dat JGT’s en gecertificeerde instellingen al zo verweven zijn met het lokale veld (de inbedding van
de JGT’s in de gemeenten) en met de samenwerkingsverbanden (de gecertificeerde instellingen met
de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbeschermingstafel, politie, Veilig Thuis etc).

Notitie Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp
Het regionale jeugdhulpmodel ‘Hart voor de Jeugd’ gaat ervanuit dat hulp en ondersteuning zo veel
mogelijk wordt ingebed in het dagelijks leven van de kinderen. Dichtbij, integraal en met hulp op
maat, zonder onnodige bureaucratie. Er is daarbij niet alleen sprake van een transitie, maar ook van
een inhoudelijke en organisatorische transformatie van de jeugdhulp. Het vraagt van gemeenten en
instellingen een grote inspanning om het veranderingsproces behorend bij de transformatie vorm
te geven. Er is daarom afgesproken in gezamenlijkheid – met dertien gemeenten binnen de regio
Holland Rijnland en met de organisatie Holland Rijnland – het opdrachtgeverschap uit te voeren.



58

Het gezamenlijk opdrachtgeverschap betreft het proces van en rondom de contractering van de
jeugdhulp. Centraal hierbij staan de permanente verbetering van het opdrachtgeverschap van de
samenwerkende gemeenten en de transformatie. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap heeft als basis
dat de administratie wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke en dat er wordt samengewerkt in een
vorm van partnerschap met de jeugdhulpaanbieders.

De TWO Jeugdhulp is in 2015 gestart als een netwerkorganisatie met een klein kernteam
van medewerkers, veelal gedetacheerd door gemeenten. Dit kernteam krijgt ondersteuning
van Servicepunt71 waar de technische uitvoeringstaken zijn ondergebracht op basis van een
dienstverleningsovereenkomst. De transformatie vereist dat gemeenten gezamenlijk beleid
ontwikkelen en opstellen en een gezamenlijke visie hebben op de jeugdhulp. Vanuit de reguliere
platformfunctie faciliteert de Strategische Eenheid het gezamenlijk opdrachtgeverschap via de
Werkagenda Jeugd, het Ambtelijk Overleg Jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij.
Via deze route stemmen we de voorstellen voor beleid en beleidsrealisatie af met alle gemeenten
om vervolgens tot besluitvorming te komen. Bij de uitvoering van haar taken werkt de Strategische
Eenheid nauw samen met de bij Holland Rijnland ondergebrachte uitvoeringsorganen, waaronder de
TWO Jeugdhulp.

Gedurende 2016 is een beter inzicht ontstaan in de huidige uitvoeringsopdracht en de middelen –
menskracht en budgetten – die nodig zijn om de bij de opdracht behorende taken en werkzaamheden
zorgvuldig uit te kunnen voeren. Voor 2017 en daarna zal de omvang van de transformatie- en
verantwoordingsopdracht niet afnemen. De TWO Jeugdhulp inventariseerde daarom wat nodig is om
de uitvoeringsopdracht goed uit te kunnen voeren en de kwaliteit en continuïteit te borgen in 2016
en verder. Op basis van deze inventarisatie zijn de werking van de TWO binnen het gezamenlijk
opdrachtgeverschap en de missie en diensten van de TWO opnieuw gedefinieerd. Daarnaast is intern
de werk- en taakverdeling heringericht, wat inzicht bood in de benodigde formatie.

Financiële verantwoording Jeugdhulp 2015
De dertien samenwerkende gemeenten sloten met het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een
dienstverleningsovereenkomst. Daarin is onder andere bepaald dat het DB op advies en instructie
van het PHO Maatschappij de contracten met de jeugdhulpaanbieders kan afsluiten en over de
uitgegeven middelen verantwoording aflegt. Hiertoe geeft het DB aan de accountant van Holland
Rijnland opdracht een controle uit te voeren en hierover een verklaring op te stellen.

De gewaarmerkte verantwoording van de accountant bevat een samenvatting van de geleverde
jeugdhulp en een gedetailleerd overzicht per product, per gemeente. In de samenvatting staat wat er
per perceel per gemeente is verantwoord door de jeugdhulpaanbieders en wat de realisatie volgens
de verdeelsleutel is. Daarnaast maken we inzichtelijk in welke percelen productie is gedraaid die
om contractuele redenen niet is afgerekend. Naast de samenvatting is de geleverde jeugdhulp
2015 per product en per gemeente uiteengezet. Deze verantwoording is een samenvoeging van de
verantwoordingen die opgegeven zijn door de zorgaanbieders en veelal zijn gecontroleerd door de
accountants van zorgaanbieders.

De controleverklaring van de accountant is een verklaring met een oordeelsonthouding. Dit komt
doordat een aantal aspecten niet gecontroleerd konden worden, waardoor er een onzekerheid
van 13% is geconstateerd. De accountant constateerde dat van 87% de uitgegeven middelen
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rechtmatig zijn besteed. Van de omzet van €92,9 miljoen is voor een bedrag van €7,4 miljoen. geen
controleverklaring aangeleverd en voor een bedrag van €5,9 miljoen is dit middels het landelijk
protocol gedaan. Daarom had de oordeelsonthouding slechts beperkte consequenties voor de
deelnemende gemeenten. Ter verduidelijking: er zijn geen fouten gevonden tijdens de controle van de
accountant bij Holland Rijnland.

Met name de prestatielevering van de vrijgevestigden en kleine aanbieders, heeft de accountant niet
kunnen vaststellen op basis van de beschikbare controle-informatie. Dit heeft – ondanks de door
Holland Rijnland uitgevoerde steekproeven en interviews – geleid tot een onzekerheid. Een ander
aspect van onzekerheid is dat een aantal aanbieders het landelijk controleprotocol heeft gehanteerd
in plaats van het regionale controleprotocol. Holland Rijnland definieerde en communiceerde voor
deze aanbieders aanvullende werkzaamheden om toch voldoende zekerheid te verkrijgen. De
accountant constateerde echter dat bij een aantal van deze aanbieders het woonplaatsbeginsel
en/of behandelplan toch geen onderdeel uitmaakte van de uitgevoerde controle, waardoor er een
onzekerheid ontstond. Daarnaast bleek een klein aantal aanbieders tot op het moment van het
afgeven van deze verklaring niet in staat een controleverklaring in te dienen. Ook dit resulteerde
in een onzekerheid. In de controleverklaring staat een rapportage van bevindingen, waarin de
onzekerheden verder zijn gespecificeerd.

Holland Rijnland stak veel tijd en energie in het terugbrengen van deze onzekerheden, zoals:

• Het uitvoeren van steekproeven bij kleine aanbieders en vrijgevestigden;
• Controlewerkzaamheden verrichten voor alle aanbieders;
• Het monitoren en contact houden met aanbieders over de wijze en tijdigheid van verantwoorden.

Hierbij stuurden wij brieven en vonden zowel face-to-face gesprekken als telefonische gesprekken
plaats;

• Voor aanbieders die toch het landelijk controleprotocol hanteerden, hebben we aanvullende
werkzaamheden gedefinieerd en gecommuniceerd om toch voldoende zekerheid te verkrijgen;

• Het voeren van een herstelactie voor het woonplaatsbeginsel, waarbij alle BSN’s bij grote
aanbieders zijn opgevraagd en getoetst met het BRP;

• De verantwoording voor het leveren van JGT’s faciliteren;
• Door de Taskforce Jeugdhulp, het ketenoverleg te organiseren met landelijke deelnemers waarbij

knelpunten voor de verantwoording besproken zijn en gezocht is naar pragmatische oplossingen en
best practices.

De gezamenlijke inzet van de TWO Jeugdhulp en de gemeenten leidde ertoe dat geen enkele
gemeente in onze regio een onthouding van de accountantsverklaring kreeg op de jaarrekening 2015.
Een bijzondere prestatie in Nederland.

Monitoring
In de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap, past ook de verdere ontwikkeling van het inzicht
in, en de analyse van, de gegevens die betrekking hebben op de uitvoering van de jeugdhulp. De
toegang tot jeugdhulp berust bij de JGT’s (namens de gemeenten), de huisartsen, de medische
specialisten, de jeugdhulpaanbieders onderling en gecertificeerde instellingen. De omvang van de
hulpvraag is daarbij een grote onbekende factor. Daarnaast stellen de JGT’s namens de gemeenten
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beschikkingen op voor (het toekennen van) pgb’s. De TWO Jeugdhulp rapporteert over deze
onderdelen en heeft hierin een signalerende en adviserende rol.

Vanuit het beleid, vastgelegd in het visiedocument ‘Hart voor de Jeugd’, hebben de
jeugdhulpaanbieders een leidende rol in de vaststelling en de uitvoering van zorg passend
bij de hulpvraag. Binnen de daarvoor geldende contractuele en beleidskaders, hebben de
jeugdhulpaanbieders vervolgens een transformatieopgave waardoor op termijn een effectievere en
efficiëntere werking van de jeugdhulpketen kan ontstaan. De TWO Jeugdhulp voert de procesregie op
deze opgave door middel van contractering, agendering, signalering en advisering. De directe invloed
van het contractmanagement op de transformatie van het jeugdhulpstelsel is daarom beperkt.

In 2016 is gestart met onderzoek naar en het opzetten van een aantal instrumenten waardoor
meer inzicht in de sturingsmogelijkheden kan ontstaan. Monitoring heeft daarbij betrekking op het
verrichten van metingen gedurende de uitvoeringsfase van het jeugdbeleid. In een monitor worden
systematisch, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, bepaalde condities gemeten om
deze te volgen of te bewaken zodat eventuele veranderingen zichtbaar worden. Als veranderingen
of afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd, kan het beleid eventueel tijdig door de gemeenten
worden bijgestuurd. In 2017 vindt de besluitvorming over het te gebruiken monitoringsinstrument
plaats.

Automatisch berichtenverkeer
In de jaren 2015 en 2016 hadden de gemeenten alleen inzicht in de cliëntgegevens die door de
jeugdhulpaanbieders beschikbaar werden gesteld. Om deze administratieve last en de verantwoording
daarover voor de jeugdhulpaanbieders te verminderen is die situatie veranderd met het inrichten van
automatisch berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) in 2016 en de start
daarvan in 2017. Hiervoor kocht de TWO Jeugdhulp de applicatie Aeolus van Horlings & Eerbeek
Automatisering. Door de inzet van genoemde applicatie, worden automatisch facturen aangemaakt en
wordt het woonplaatsbeginsel grotendeels automatisch bepaald. Daarnaast kunnen betere analyses
worden gemaakt van de uitvoering van de jeugdhulp.

Bekostiging
Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor de periode 2017-2019 is ook een wijziging van
de bekostigingssystematiek door de gemeenten per 1 januari 2018 vastgesteld. Gemeenten
kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel
Combinaties. Vanaf januari 2018 gaat de DBC-systematiek over in een andere standaard werkwijze.
Zoals eerder genoemd, is vanuit het beleid bepaald dat jeugdhulpaanbieders een leidende rol
hebben in de vaststelling en de uitvoering van een bij de hulpvraag passende zorg. De te kiezen
bekostigingssystematiek moet daarop uiteraard aansluiten. Daarbij past voor de gemeenten in Holland
Rijnland het best een inspanningsgerichte bekostiging op basis van de inzet van de professional.
Uit de ervaring, opgedaan in 2015 en 2016, bleek dat met een taakgerichte bekostiging door het
vaststellen van budgetplafonds, dit voor de gemeenten slechts zeer beperkte sturingsmogelijkheden
biedt. De TWO Jeugdhulp werkte daarom in 2016 dan de variant van inspanningsgerichte bekostiging
verder uit.

In deze variant van jeugdhulp staat ook de inspanning door de jeugdhulpaanbieder centraal, maar
worden werkelijk bestede uren en verblijfdagen maandelijks gefactureerd. De gemeente bekostigt
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aanbieders daarmee per uur of dag tegen een gecontracteerd tarief. De inzet van de jeugdhulp
wordt bepaald door de vraag van de cliënt of het gezin en het best passende aanbod naar inzicht
van de professional of zorgaanbieder. De gemeente maakt geen volumeafspraken. Aanbieders
worden toegelaten en ontvangen budget voor de geleverde zorg. Deze bekostigingssystematiek
past dan ook het beste bij het traject van bestuurlijk contracteren. In de handreiking stelt de VNG
de inspanningsverplichting voor als beste vervanging voor de DBC-systematiek. In 2017 maken de
gemeenten een definitieve keuze van de bekostigingssystematiek.

Ontwikkeling Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jeugdigen
waarvan een gezonde en veilige ontwikkeling wordt bedreigd. Hulp in het gedwongen kader kan
dan noodzakelijk blijken. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol opgesteld tussen de gemeenten
in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming.
Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van de Jeugdbeschermingstafel
(JBT). In dit overleg wordt besloten tot het wel of niet starten van een Raadsonderzoek. Het doel van
de JBT is om in een eerder stadium samen met ouders, jeugd en hulpverlening na te gaan of een
Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan worden afgewend. Als dit kan,
voldoet vrijwillige inzet. Uiteindelijk worden ouders gemotiveerd zelf de regie te houden en om zo een
gedwongen maatregel te voorkomen. De samenwerking aan de tafel tussen gezin en hulpverlening
en het eerder inzetten van de gecertificeerde Instelling (vooruitlopend op de verwachte maatregel)
zorgen ervoor dat in een vroeger stadium gewerkt wordt aan de veiligheid van het kind. Hierdoor hoeft
niet te worden gewacht op de uitspraak van de rechter, die soms wel drie maanden kan duren. Met
het vaststellen van de Notitie Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp, is de JBT organisatorisch
ondergebracht bij de TWO Jeugdhulp en worden de medewerkers functioneel aangestuurd door de
manager TWO. De (beleids-)inhoudelijke aansturing en doorontwikkeling vindt plaats vanuit de TWO
Jeugdhulp in samenwerking met de werkgroep Kind & Veiligheid. De twee voorzitters van de JBT
worden gedetacheerd vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, de secretaris vanuit een gemeente.

Gezien het aantal huidige casussen is de JBT in 2016 al uitgebreid tot 1,42 fte voor de functie
van voorzitter en 0,81 fte voor de functie van secretaris. In de praktijk blijkt namelijk dat de uren
ontoereikend zijn voor de uitvoering. De voorzitters zijn verantwoordelijk voor de tafels, wat inhoudt:
voorbereiding, agendering, voorzitten tafel en evaluatie bij inzet preventieve jeugdbescherming.
Daarnaast wordt van hen verwacht, dat zij actief meewerken aan de samenwerking en aansluiting
tussen de GI’s, jeugd- en gezinsteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en het Crisis
interventie Team. Het aantal casussen steeg in 2016 ten opzichte van 2015 met 33% tot een aantal
van 202. Dit betekent dat de urenbesteding van de voorzitters en de secretaris in 2016 is toegenomen
en daardoor een kostenoverschrijding is ontstaan. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat een
structurele uitbreiding van de formatie voor de JBT noodzakelijk kan zijn.

Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018
De afspraken over het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn vastgelegd in de
Dienstverleningsovereenkomst 2014-2016. Deze Dienstverleningsovereenkomst eindigde per 31
december 2016. Naar aanleiding van de Inkoopstrategie 2017 besloten dertien gemeenten om voor
een periode van twee jaar het gezamenlijk opdrachtgeverschap uit te blijven voeren binnen een
onveranderde besluitvormingsstructuur (governance) met een optie tot verlenging na evaluatie.
Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij adviseerde eind september 2016 het DB van Holland
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Rijnland en de 13 colleges van de samenwerkende gemeenten om de Dienstverleningsovereenkomst
jeugdhulp 207-2018 met elkaar aan te gaan. Met deze overeenkomst leggen de gemeenten
vast welke inhoudelijke en technische taken Holland Rijnland uitvoert, zoals het sluiten van
overeenkomsten met de aanbieders van jeugdhulp.

Voor de besluitvorming en afstemming met gemeenten is de platformfunctie van Holland Rijnland
intensief benut. Hiervoor werkte de TWO Jeugdhulp nauw samen met de senior adviseurs van de
strategische eenheid van Holland Rijnland. Zij zorgden voor de procescoördinatie op de raakvlakken
tussen de TWO Jeugdhulp (beleidsuitvoering) en de Werkagenda Jeugd (beleidsontwikkeling) en
bewaakten de voortgang daarvan.

Service Level Agreement 2017 met Servicepunt 71
Holland Rijnland sloot een dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt71 (SP71) af voor het
uitvoeren van een aantal advies- en bedrijfsvoeringstaken voor het opdrachtgeverschap Jeugdhulp
in 2015 en 2016. In 2015 en 2016 bleek dat de TWO Jeugdhulp minder werkzaamheden bij SP71
afnam dan opgenomen in de begroting van SP71. Op basis hiervan is voorgesteld om een nieuw
Service Level Agreement (SLA) en bijbehorende begroting van SP71 voor 2017 op te stellen. Deze
SLA wordt ondergebracht bij de Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering die Holland Rijnland
met de gemeente Leiden afsloot voor de inzet van Servicepunt 71.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Om het bovenstaande te bereiken, werkte de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland intensief samen met
de gemeenten op het gebied van het jeugddomein en juridische zaken, financiën, verantwoording en
control.

In het Jaaroverzicht Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 – dat in april 2017 wordt gepubliceerd – komt de
specifieke inhoudelijke analyse over de jeugdhulp in 2016 aan de orde.

Rob Meijer, projectmanager Jeugd gemeente Nieuwkoop

‘Eindresultaat samenwerking is meer dan som der delen’

De decentralisatie van Jeugdhulp is na twee jaar al aardig geworteld in de gemeentelijke
organisaties. Binnen Holland Rijnland werken dertien gemeenten samen bij de uitwerking
van beleid en inkoop van jeugdhulp. Rob Meijer is projectmanager Jeugd bij de gemeente
Nieuwkoop. Maandelijks, op locatie bij Holland Rijnland, participeert hij in het ambtelijk
overleg Jeugd van de deelnemende gemeenten. ‘Die gezamenlijke aanpak in de regio, is
pure winst’, benadrukt hij. ‘Je bundelt alle aanwezige kennis én capaciteit. Om als één kleine
gemeente het complete spectrum van Jeugdbeleid te ontwikkelen, is ondoenlijk en kostbaar.
Daarom definiëren we bij het ambtelijk overleg actuele thema’s en verdelen de uitwerking
evenredig onder de gemeenten. Parallel naast elkaar werken we zo aan verschillende
onderwerpen. Daarnaast zie je efficiency bij de gezamenlijke zorginkoop door TWO Jeugdhulp.
De schaalgrootte levert voordeel op en gemeenten hoeven niet individueel zorg te dragen
voor het administratief proces en de monitoring. Natuurlijk vereist regionale samenwerking een
goede afstemming. En dat kost tijd. Maar dan blijkt toch dat het eindresultaat meer is dan de
som der delen. Het bijzondere aan de samenwerking binnen Holland Rijnland is dat we het
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werk écht gezamenlijk doen. Er zijn meer regio’s die bestuurlijk samenwerken, maar voor de
uitvoering worden externe partijen betrokken. Binnen Holland Rijnland hebben we hiermee een
goede wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Daar mogen we oprecht blij om zijn.’

Wat heeft dat gekost?

Programma TWO Begroting
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Jaarrekening
2016

Verschil
jaarrekening
- begroting
na wijziging

Directe kosten 909.242 877.442 923.964 -46.522

Kosten werkorganisatie 488.362 1.346.085 1.422.578 -76.493

Lasten 1.397.604 2.223.527 2.346.542 -123.015

Directe Baten -96.800 -96.800 0 -96.800

Bijdrage Gemeenten -1.300.804 -2.126.727 -2.223.527 96.800

Baten -1.397.604 -2.223.527 -2.223.527 0

Saldo baten en lasten 0 0 123.015 -123.015

Resultaat 0 0 123.015 -123.015

De kosten voor de eindverantwoording 2015 voor de inzet van Servicepunt71 zijn in 2016
gefactureerd en geboekt.Ook de kosten voor externe ondersteuning bij het opstellen van de
eindverantwoording 2015 zijn verwerkt in het resultaat van 2016. Het doorschuiven van deze kosten
heeft in 2015 geleid tot een positief resultaat op de TWO van €76.088 maar voor 2016 betekent dat
echter een nadeel.

Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest voor:

• Extra inzet gepleegd op de Jeugd Beschermingstafels voor een bedrag van €25.000;
• Inzet op personeel voor de introductie van het berichtenverkeer;
• Het opzetten van de monitoring.

De meerkosten voor de TWO Jeugdhulp vallen binnen de exploitatie van Holland Rijnland maar
worden niet gedekt vanuit de reguliere gemeentelijke bijdrage maar vanuit de budgetten Jeugdhulp
van de deelnemende gemeenten.


