
 

Oplegvel 

 

1. Onderwerp 

 

Concept jaarrapportage Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland 

2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Tien gemeenten in Holland Rijnland kopen via  TWO Jeugdhulp in 
2018 gemeenschappelijk Jeugdhulp in. Twee gemeenten hebben 
gekozen voor een andere wijze van inkoop, in een pilot. De 
gesloten Jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming 
koopt TWO Jeugdhulp ook in voor de gemeenten Alphen aan den 
Rijn en Kaag en Braassem. Elk half jaar stelt TWO Jeugdhulp een 
rapportage op. In de rapportage zijn ook de belangrijkste 
beleidsontwikkelingen uit het verslagjaar 2018 beschreven.  

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO Kennis te nemen van de conceptrapportage 2018 Jeugdhulp 
Holland Rijnland 

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

n.v.t. 

7. Essentie van het 

voorstel (annotatie zoals 

op agenda staat) 

De jaarrapportage Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland geeft inzicht 
in de cijfermatige en beleidsmatige ontwikkeling van de regionale 
Jeugdhulp in 2018. 

8. Inspraak n.v.t. 
9. Financiële gevolgen n.v.t. 
10. Bestaand Kader Hart voor de Jeugd 

Aanvraag transformatieplan Jeugd 
 

11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 

 

 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: 

Concept jaarrapportage Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland 

 

 
Kennisnemen van: 

In deze rapportage worden de cijfers over de realisatie van de jeugdhulp in 2018 geduid, 
met medeneming van hetgeen is opgehaald in de kwartaalgesprekken met aanbieders. 
De rapportage bevat ook de voortgang van de projecten uit het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp 
en een terugblik op de beleidsmatige ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 
 
Inleiding: 

Dit jaar ligt voor het eerst een integrale rapportage voor. Naast inzicht in de cijfers en 
beleid, is in deze rapportage voor het eerst ook een financieel overzicht opgenomen. 
 
Kernboodschap: 

De cijfers en de trends die zichtbaar zijn in de jaarrapportage, geven nadere 
onderbouwing aan de maatregelen zoals deze in het afgelopen jaar zijn opgepakt door 
het beleidsteam en zijn verwoord in de aanvraag voor het Transformatieplan Jeugd. De 
regionale gekozen lijnen, die ook lokale inzet vragen, zijn: 

• Positieve toekomst door passend onderwijs en jeugdhulp; 
• Expertise veiligheid binnen lokale teams;  
• Transformatie verblijfszorg;  
• Aansluiten op de digitale wereld; 
• Versterken van de toegang jeugdhulp vanuit huisartsen. 

 
De cijfers zoals nu gepresenteerd en toegelicht in deze rapportage worden gepubliceerd 
in een “dashboard”, zodat beleidsmedewerkers, colleges en gemeenteraden direct 
kunnen beschikken over de relevante gegevens. Het dashboard wordt elk kwartaal 
vernieuwd.  
 
De cijfers in de rapportage zijn afkomstig uit het berichtenverkeer en de verantwoording 
van de aanbieders.  
 
Bijlagen:  

05a Concept jaarrapportage Jeugdhulp 2018 Holland Rijnland 

Vergadering: PHO Jeugd 
Datum: 22 mei 2019 
Tijd: 09:30 – 12:30 uur 
Locatie: Kaag en Braassem   
Agendapunt: 05 
Kenmerk:   


