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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 12-02-2013 

Onderwerp:  Visie Jeugdhulp "Iedereen doet 

mee" 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De visie jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee” vast te stellen  
2. Het document ‘Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de 
transitie van de jeugdzorg’ voor kennisgeving aan te nemen 
 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 

voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 

worden voor de gehele jeugdzorg. Hieronder gaan de volgende nieuwe taken 

vallen: de geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd), de zorg voor jeugd met 

een licht verstandelijke beperking, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, 

jeugdzorg en de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijk uitspraak).  

 

Naast de jeugdzorg worden ook onderdelen vanuit de AWBZ en op het terrein van 

Werk (voorheen wet Werken naar vermogen) gedecentraliseerd naar gemeenten. In 

Holland Rijnland is in 2011 een (tijdelijke) projectorganisatie ingericht die de 

decentralisaties voorbereidt. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord in 2011 is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk 

zouden worden voor de Wet werken naar vermogen, het onderdeel ‘begeleiding’ 

vanuit de AWBZ en de wet op de jeugdzorg. De voorbereiding van de transities is 

binnen Holland Rijnland ter hand genomen. In mei 2012 werden de eerste twee 

transities controversieel verklaard. De overheveling van de verantwoordelijkheid van 

de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 bleef van kracht. Binnen Holland 

Rijnland is de voorbereiding van deze transitie voortgezet. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De transitie jeugdhulp heeft raakvlakken met de gemeentelijke taken op het terrein 

van het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de jeugdzorg kan worden opgepakt. 

 

3 Argumenten 

 

1.1 De Raad stelt de kaders vast waarbinnen het beleid wordt vormgegeven 

De visie op de jeugdhulp Holland Rijnland geeft aan binnen welke kaders/uitgangspunten 

de transitie op de jeugdzorg zal worden opgepakt. 

 

1.2 Er is een breed gezamenlijk gedragen ‘stip aan de horizon’ nodig waar we naartoe 

werken. In de notitie zijn de uitgangspunten en de visie verwoord. Het gaat in deze notitie 

om het ‘wat’. WAT willen we bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten? 

Hoe we dat gaan doen wordt hierna uitgewerkt op basis van deze notitie. 

 

2.1 Het document ‘Hart voor de jeugd’ geeft inzicht in de nieuwe taken na de transitie en 

hoe gemeenten zich hier op voorbereiden. Dit document geeft informatie over de nieuwe 

taken en hoe de gemeenten zich hierop voorbereiden. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.2 De visie hangt nauw samen met de doorontwikkeling van het Centrum voor jeugd 

(CJG) en gezin. Regionaal is een bedrijfsplan opgesteld om de CJG transitieproof te 

maken. Het bedrijfsplan dient als leidraad om lokaal een plan van aanpak vorm te geven. 

De raad heeft aangegeven meer zicht te willen in de resultaten en de ontwikkelingen van 

het CJG. Hierover wordt conform de motie 8/9 november 2012 voor 1 april gerapporteerd. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
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6 Communicatie en participatie 

De visie is breed gedragen door raadpleging in de gemeenten. 

Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei, is de 

conceptvisie in meer dan 30 overleggen met personen of groepen, cliënten, adviesraden, 

professionals uit het maatschappelijk veld en onderwijs besproken (zie bijlage 2 bij visie). 

Reacties waren overwegend positief, opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve 

visie. Ook de Wmo adviesraad heeft positief gereageerd 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor de in- en uitvoering van de decentralisaties stelt het Rijk middelen beschikbaar.  

Er vindt een herverdeling van budgetten plaats voor jeugdzorg en begeleiding AWBZ en er 

wordt een efficiencykorting toegepast. Wanneer er meer duidelijk is over de precieze 

besteding en eventuele extra investering, ontvangt uw Raad hiervoor informatie. 

 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:   
 

I. “Iedereen doet mee”, visie Jeugdhulp Holland Rijnland 
II. Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de transitie van de 

jeugdzorg 
III. Advies Wmo adviesraad 


