
Pagina 1 van 8 Versie 1 

Registratienr.: Z/14/001372/2337    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel   Nr  

Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  RVS Opdrachtgeverschap 

jeugd 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp en te 

besluiten om : 

a. De uitvoering en coördinatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp 

beleggen bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, in de vorm van een 

dienstverleningsopdracht door het college. De uitvoering van het technisch 

opdrachtgeverschap wordt daarbij zoveel als mogelijk gedaan via bestaande lokale of 

regionale gemeentelijke afdelingen en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

b. De kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg in 2015 gezamenlijk te financieren e 

daarbij te werken met het verzekeringsmodel, op basis van een door de raad vast te 

stellen ontwerpbegroting jeugdhulp. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en moeten zij zorgen voor 

voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Daarvoor zullen gemeenten in 2014 afspraken 

maken met aanbieders van jeugdhulp.  

In het Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg, dat op 10 maart 2014 door u werd 

vastgesteld, is uitgesproken dat gemeenten in de regio Holland Rijnland gezamenlijk willen 

zorgen voor goede jeugdhulp in iedere gemeente. Voor sommige onderdelen van de 

jeugdhulp is regionale samenwerking verplicht. Op andere onderdelen is bundeling van 

kennis, uitvoering en middelen wenselijk omdat het veelal om specialistische zorg gaat die 

gepaard gaat met financiële risico’s.  

In opdracht van de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland is door een 

regionale werkgroep een voorstel voor regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp en voor 

financiële risicospreiding gemaakt. Deze opdracht vloeit dus voort uit het Regionaal 

beleidsplan transitie jeugdzorg. Op 7 maart 2014 heeft het portefeuillehoudersoverleg 
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positief geadviseerd over het voorstel. Een raadsbesluit over het voorstel voor regionale 

opdrachtgeverschap past bij de taak van de raad om zowel beleidsmatige als financiële 

kaders voor de jeugdhulp te stellen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De volgende documenten bieden de basis voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap: 

Regionale 3D “Visie op eigen kracht” 

De regionale visie  “iedereen doet mee” 

Beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit voorstel is onderdeel van het regionale 3D project. Er wordt voortdurend met elkaar 

afgestemd over de stappen die worden genomen en de eventuele consequenties voor de 

andere beleidsterreinen.  

 

2 Beoogd effect 

Goed georganiseerd regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp dat: 

 aangestuurd wordt door de gezamenlijke gemeenten van de regio Holland Rijnland; 

 deskundig is en vanaf het begin bijdraagt aan de transformatie en kostenreductie van de 

jeugdzorg; 

 dat effectief en efficiënt werkt; 

 in het najaar van 2014 is ingericht, waarbij optimaal gebruik gemaakt is van bestaande 

kennis en infrastructuur bij gemeenten of daaraan gelieerde inkooporganisaties 

 
3 Argumenten 

Algemene argumenten 

 

A) Landelijke afspraken maken regionale samenwerking noodzakelijk 

Verschillende landelijke afspraken en kaders maken dat zeker in 2015 gemeenten en 

regio’s gebonden zijn aan allerlei afspraken. Deze afspraken en kaders zijn o.a.: 

 De Jeugdwet eist gemeentelijke samenwerking bij het zogenaamde gedwongen 

kader, wanneer een maatregel is opgelegd door de rechter. Gemeenten hebben op 

deze onderdelen leveringsplicht. De kosten kunnen daarmee sterk variëren. 
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 Er zijn (voorlopige) landelijke afspraken voor het contracteren van jeugd-GGZ de 

komende drie jaar. In overleg met het Zorgkantoor/Zorgverzekeraar worden de 

huidige systemen voor zorgregistratie en -declaratie de eerste drie jaar nog 

gebruikt. Dit moet per regio gebeuren, waarbij 1 zorgverzekeraar als representant 

fungeert voor alle zorgverzekeraars (in onze regio Zorg en Zekerheid) 

 De wet geeft gemeenten de plicht op regionaal niveau in 2015 voor zorgcontinuïteit 

te zorgen. Middels het Regionaal Transitiearrangement hebben gemeenten 

gezamenlijk afspraken met zorgaanbieders gemaakt. Lopende trajecten moeten bij 

dezelfde aanbieder worden voortgezet en indicaties die in 2014 zijn afgegeven 

moeten verzilverd kunnen worden. Het betreft dan ca. 50% van de jeugdhulp. 

Daarmee is de beleidsvrijheid zeker in het eerste jaar beperkt. Daarnaast moet de 

regio inzicht geven in haar toekomstplannen met betrekking tot jeugdhulp en 

afspraken maken hoe frictiekosten beperkt kunnen worden. Dit Regionaal 

Transitiearrangement is inmiddels opgesteld voor de regio en biedt een goede 

basis voor daadwerkelijke contractering in de loop van 2014. Voor de toekomst en 

nieuwe cliënten wordt gewerkt volgens het regionale toekomstmodel, dat de basis 

is voor de transformatie. 

 Volgens afspraken tussen Rijk, IPO en VNG heeft de regio Holland Rijnland voor 

28 februari 2014 duidelijke afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg over welke 

functies de gemeenten in 2015 overnemen. Het betreft vooral de jeugdbescherming 

en jeugdreclassering waarvoor Bureau Jeugdzorg de gecertificeerde organisatie 

wordt. Er zijn hierover afspraken gemaakt in aansluiting op het toekomstmodel 

jeugdhulp van de regio.  

 

B) Beschikbaarheid van (gespecialiseerde) zorg garanderen 

Het gaat binnen jeugdhulp, ook in het vrijwillig kader soms om zwaardere en 

specialistische zorg. Daarbij valt te denken aan 24 uurs zorg of residentiële zorg voor 

kinderen met gedragsstoornissen of een verstandelijke beperking. Complexe en vaak 

langdurige zorg, die niet door preventie kan worden voorkomen. Bij het contracteren van 

deze zorg is samenwerking belangrijk om gezamenlijk te kunnen sturen op de kwaliteit en 

de inhoud en uit efficiency oogpunt. Als elke gemeente apart dit soort zorg gaat 

contacteren, leidt dat tot onnodige bureaucratie, hogere kosten en daarmee ook stijging 

van financiële risico’s. 
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Voor zeer specialistische voorzieningen die het hele land bestrijken geldt het Landelijk 

transitiearrangement. In het Regionale Transitiearrangement is hiervoor een deel van het 

regionale budget gereserveerd. 

 

C) Gezamenlijk kunnen gemeenten deskundig opdrachtgeverschap uitvoeren  

Gemeenten in Holland Rijnland krijgen gezamenlijk met meer dan 300 aanbieders te 

maken op het diverse en ingewikkelde gebied van jeugdhulp. Dit vraagt deskundigheid op 

inhoud én inkoop en bovendien continuïteit. Dit is voor individuele gemeenten niet te 

realiseren binnen het budget dat voor uitvoering beschikbaar is.  

 

D) Gezamenlijk opdrachtgeverschap is effectief en efficiënt 

Als gemeenten krachten bundelen en meer massa hebben als opdrachtgever, zullen zij 

meer kunnen sturen op de benodigde transformatie en de inrichting van het 

toekomstmodel van de jeugdhulp. Sturing daarop is de eerste jaren hard nodig.  

Gezamenlijk kunnen gemeenten daarnaast een betere prijs bedingen. Als gemeenten elk 

apart zorg gaan inkopen, met elk lokale eisen en maatwerk, zal dit tot duurdere zorg 

leiden.  

Ook voor aanbieders is regionaal opdrachtgeverschap efficiënter en dus goedkoper. In het 

Regionaal Transitiearrangement is 1,5% van het jeugdbudget opgenomen voor de 

ambtelijke organisatie van het opdrachtgeverschap, waar landelijk veelal 3% de norm is. 

Om dit haalbaar te maken is samenwerking noodzakelijk. 

 

Argumenten per voorstel 

 

1.1  Gemeenten sturen gezamenlijk en besluiten lokaal 

Het opdrachtgeverschap gebeurt op basis van lokale wensen en gezamenlijk vastgesteld 

beleid en kaders.  

 

1.2 De dienstopdracht is flexibel en snel geregeld 

Middels een dienstenopdracht (bijlage) zal het college Holland Rijnland vragen taken voor 

haar uit te voeren. De gemeenschappelijke regeling biedt deze mogelijkheid. Het 

alternatief zou het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling zijn. Dit neemt echter 

meer tijd in beslag en is een omslachtigere procedure. 
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1.3 De dienstopdracht geeft mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden 

Doordat voorwaarden gesteld worden, worden kaders meegegeven voor het opzetten en 

uitvoeren van het gezamenlijke opdrachtgeverschap. Een van deze kaders is dat de door 

de gemeenten aan te stellen kwartiermaker, het opdrachtgeverschap zoveel als mogelijk 

inricht met kennis en infrastructuur van gemeenten en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

Op deze manier wordt gebruik gemaakt van bestaande expertise en kan de uitvoering snel 

ter hand worden genomen. De aanwezige kennis vanuit gemeenten wordt hierbij benut.  

 

1.4 Het gezamenlijke opdrachtgeverschap moet zo snel als mogelijk starten 

Er is geen tijd te verliezen want uiterlijk in het najaar van 2014 moeten de opdrachten aan 

de aanbieders kunnen worden verstrekt en moeten er goede afspraken worden gemaakt 

over de uitvoering van de beheerstaken. Voor het inrichten van het gezamenlijke 

opdrachtgeverschap jeugdhulp zal naar schatting 6 maanden nodig zijn.  

Een kwartiermaker zal in samenwerking met de werkgroep die de contractering nu 

voorbereidt, de notitie  uitwerken in een concreet voorstel. De kwartiermaker wordt door de 

ambtelijke stuurgroep 3D voorgedragen, op basis van werving bij de deelnemende 

gemeenten.  

 

2.1 Financiële risico’s van individuele gemeenten worden beperkt 

Door voor de gespecialiseerde jeugdhulp te kiezen voor het verzekeringsmodel worden 

niet alleen de onbeïnvloedbare financiële risico’s samen opgevangen, maar worden ook de 

individuele fluctuaties per gemeente per jaar gedempt. Er is nog weinig inzicht in het 

zorggebruik per jaar, en tendensen daarin. Daarnaast gaat de transitie gepaard met een 

bezuiniging van 15% verdeeld over drie jaar (4,6 en 5%). 

 

 

3.1 Dit budget is nodig om het regionaal opdrachtgeverschap in te richten en uit te voeren 

in 2014 

Onder het kopje Financiën wordt dit toegelicht.  

 

3.2 Het geraamde bedrag voor 2015 wordt nader gespecificeerd 

De notitie zal in 2014 uitgewerkt worden in een concreet voorstel met een bijbehorende 

begroting. Op een later moment zal dit voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Minder mogelijkheden voor lokale sturing 
Gezamenlijk opdrachtgeverschap en financiering roepen onmiddellijk de vraag op naar 

mogelijkheden  en onmogelijkheden voor lokale sturing. In de eerste plaats biedt regionale 

samenwerking de mogelijkheid om goede kwaliteitseisen en prestatie en effect indicatoren 

te stellen. Die worden in gezamenlijkheid geformuleerd en gemonitord. Monitoring vindt 

plaats op gemeente en cliënt niveau. Zo krijgen gemeenten veel meer inzicht dan nu in 

welke zorg voor hun gemeente geleverd wordt en wat daarvan de effecten zijn. Overigens 

is regionaal beleid altijd gebaseerd op lokale besluitvorming. Anderzijds verplichten 

gemeenten zich bij regionaal opdrachtgeverschap hun lokale beleid goed op orde te 

hebben om onnodig of te hoog gebruik van specialistische zorg te voorkomen. De keuze 

voor het beleggen van de uitvoering van het gezamenlijke opdrachtgeverschap binnen 

Holland Rijnland, lijkt de keuze waarbij de democratische controle het grootst is, omdat 

gemeenteraden invloed kunnen uitoefenen. Tot slot moet worden bedacht dat de 

samenwerking met gemeenten in de regio Holland Rijnland een totaal product oplevert dat 

als zelfstandige gemeente niet kan worden bereikt. 

 

1.2 Eén ontschot budget voor sociaal domein voorlopig niet mogelijk 

Anders dan bij de WMO en participatie is bij het domein van de jeugdhulp gekozen voor 

regionale samenwerking. Jeugdhulp is een domein waarop lokale aansturing en 

financiering risicovol zou zijn en waarop regionale samenwerking voor bepaalde delen 

verplicht is. Door het regionale transitiearrangement (RTA) is voor de komende 3 jaar 

bepaald dat 98,5% van het budget voor de verlening van de jeugdhulp wordt ingezet. Op 

de korte termijn lijkt het nodig en wenselijk de jeugdhulp budgetten toch grotendeels apart 

te zetten om de landelijke en wettelijke verplichtingen na te kunnen komen. In de jaren 

daarna zal wellicht een andere situatie ontstaan waarin meer gewerkt kan worden vanuit 

ontschotte budgetten voor het sociale domein. 

 

1.3 Risicospreiding kan perverse prikkel zijn voor preventie 

Door de risicospreiding middels het verzekeringsmodel kan een gemeente het idee krijgen 

om minder in te zetten op preventie. Immers als er hogere kosten zijn in zwaardere 

hulpverlening kan het financieel risico worden gedeeld met andere gemeenten.  Belangrijk 

is om het belang van preventie te blijven benadrukken. Na het eerste jaar kan nagedacht 

worden over een ander model voor risicospreiding. Daarmee kan het nadeel van het 

verzekeringsmodel, namelijk weinig stimulans voor preventie, worden opgeheven. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het gehele proces in het kader van de 3 Decentralisat ies w ordt voortdurend overlegd 
met betrokken organisaties, burgers en gemeenten. Hiernaast heeft Leiderdorp haar 
eigen communicatieplan, w elke in het laatste kw artaal 2013 ter informatie  aan de raad 
is gezonden.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Gezamenlijk opdrachtgeverschap bespaart aanzienlijk op lokale uitvoeringskosten. 

Voorgesteld wordt dat regiogemeenten in 2014 25,3 % van invoeringsmiddelen jeugd 2014 

beschikbaar stellen. Hierdoor is er voor 2014 in totaal € 350.167,-  beschikbaar voor het 

invoeren en uitvoeren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap. De bijdrage van 

Leiderdorp bedraagt €19.232,-. Dekking daarvoor wordt gevonden in de 

invoeringsmiddelen jeugdhulp die de gemeente krijgt van het Rijk en is ook al opgenomen 

in het raadsvoorstel over het 3D budget 2014 (raad mei 2014). 

 

Gemeente invoeringsmiddelen 
jeugd 2014  

25,3% van 
invoeringsmiddelen 
jeugd 2014 

Alphen ad Rijn  277.727 70.265 

Hillegom 64.595 16.343 

Kaag en Braassem 74.258 18.787 

Katw ijk 145.172 36.729 

Leiden 189.523 47.949 

Leiderdorp 76.017 19.232 

Lisse 67.796 17.152 

Nieuw koop 76.212 19.282 

Noordw ijk 69.262 17.523 

Noordw ijkerhout  57.214 14.475 

Oegstgeest  71.740 18.150 

Teylingen 95.451 24.149 

Voorschoten 74.150 18.760 

Zoeterw oude 44.941 11.370 

totaal  1.384.059 350.167 

Tabel: Budget invoering gezamenlijk opdrachtgeverschap 2014 

* Meicirculaire 2013 en VNG brief 20 dec 2013 (van landelijk 7,75 miljoen naar 39,75 

miljoen, toegerekend naar in gemeenten Holland Rijnland) 
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8 Evaluatie 

In 2015 worden voorstellen ontwikkeld voor de financiering van jeugdhulp in 2016. Ook de 

mate van het delen van financiële risico’s komt dan aan bod. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugd  
2. Raadsbesluit 
3. Concept dienstopdracht 


