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Conceptkwartaalrapportage Q1 2017 Jeugdhulp
Holland Rijnland
 Platformtaak volgens gemeente

Elf gemeenten in Holland kopen in 2017
gemeenschappelijk Jeugdhulp in. De gesloten
Jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf koopt TWO
Jeugdhulp ook in voor de gemeenten Alphen aan
den Rijn en Kaag en Braassem. Elk kwartaal
wordt gemonitord.
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Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

8.

Inspraak

1. Kennisname en bespreken van het
definitieve concept kwartaalrapportage Q1
2017 Jeugdhulp Holland Rijnland

De eerste kwartaalrapportage 2017 Jeugdhulp
Holland Rijnland geeft inzicht in de (cijfermatige)
ontwikkeling van de Jeugdhulp in het eerste
kwartaal van 2017.
Niet van toepassing

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

Geen

Hart voor de Jeugd Holland Rijnland
Eerdere besluitvorming: De kwartaalrapportage
sluit aan bij de eerdere kwartaalrapportages.

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:

PHO Maatschappij
30 augustus 2017
09:30 – 13:00
Lisse
08

Organisatie:

TWO

Onderwerp:
Definitieve conceptrapportage Q1 2017 Jeugdhulp Holland Rijnland

Beslispunten:
Kennisname en bespreken van de rapportage Q1 2017 Jeugdhulp Holland Rijnland

Inleiding:
Op 5 juli heeft TWO Jeugdhulp een korte presentatie gegeven van cijfers uit het eerste
kwartaal. Op dat moment is aangekondigd dat in het volgende PHO een complete
e
rapportage met duiding van deze cijfers wordt aangeboden. Voor u ligt nu de 1
kwartaalrapportage 2017. De cijfers zoals gepresenteerd en toegelicht in deze rapportage
zijn half mei gepubliceerd in een “dashboard”, zodat beleidsmedewerkers, colleges en
gemeenteraden direct kunnen beschikken over de relevante gegevens, per kwartaal, per
zorgsoort en per gemeente.
Inhoud:
In de voorliggende rapportage zijn de cijfers verwerkt zoals die door de aanbieders zijn
aangeleverd. Om een vergelijking te kunnen maken met het voorgaande jaar zijn de
cijfers van alle kwartalen 2016 ook opgenomen. De duiding van de cijfers is onderwerp
van gesprek geweest met aanbieders waarmee een kwartaal of jaargesprek is gevoerd.
In navolging van de vorige rapportage is ook deze rapportage in het nieuwe format
opgesteld. Zo is onder andere een hoofdstuk opgenomen met impressies uit de
kwartaalgesprekken die gevoerd zijn met de diverse aanbieders. Hoofdstuk 3 bevat een
samenvatting van de gesprekken over transformatie, innovatie en de voortgang van de
plannen die worden gefinancierd uit het Tijdelijk fonds jeugdhulp.
De bijlagen:
1. Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland Q1 2017

