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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 27-01-2014 

Onderwerp:  Beleidsplan hart voor de jeugd  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd”, 
versie Leiderdorp vast te stellen. Met als belangrijkste voornemens:  

a) Te komen tot een dekkend netwerk van jeugd- en gezinsteams; 
b) Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in te richten 

en te positioneren bij de GGD; 
c) De uitvoering van 
d)  de jeugdbescherming – en reclassering te beleggen bij gekwalificeerde 

instellingen met het huidige bureau jeugdzorg als hoofdaannemer;  
e) De toegang tot de jeugdhulp te laten lopen via de jeugd- en gezinsteams en 

deze teams nauw verbonden te laten zijn met alle vormen van onderwijs;  
f) Op termijn de organisatievorm van het CJG en de daarin werkende jeugd- en 

gezinsteams te onderzoeken.  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel het begeleiden, 

behandelen als het beschermen van de jeugd tot 18 jaar en daarmee voor alle 

jeugdhulp. Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke plicht 

voor gemeenten. De concept jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau 

samen te werken op het gebied van enkele specialistische zorgvormen.  

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie 

jeugdzorg. Een resultaat van deze voorbereiding is het regionale beleidsplan 

transitie jeugdzorg. Dit beleidsplan is gebaseerd op de besluiten die in eerdere 

portefeuillehoudersoverleggen in Holland Rijnland verband zijn genomen. En een 

uitvloeisel van de regionale visies ‘Op eigen kracht’ Strategische visie en plan van 

aanpak 3D, Holland 

Rijnland, Decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd, januari 2012 en de regionale visie 

op jeugd ‘Iedereen doet mee (Vastgesteld in de raad 18 maart 2013) Diverse 
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regionale bijeenkomsten voor cliënten, huidige zorgaanbieders, gemeenteraden en 

huidige financiers op alle onderdelen van de transitie zijn input geweest voor dit 

regionaal beleidsplan. De specifiek Leiderdorpse toevoegingen zijn in blauwe 

kaders weergegeven. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De nieuwe taken die gemeenten met de decentralisatie over krijgt vragen om  

innovatie en hervorming. Dit kan gevolgen hebben op de uitvoering van bestaande 

taken binnen het sociaal domein (jeugd, Wmo en werk), maar ook op aanpalende 

terreinen zoals onderwijs, welzijn en veiligheid. 

Het beleidsplan is in regionaal verband opgesteld, en valt binnen het 3D project 

waarin de transities Wmo en werk zijn meegenomen. Hiernaast is er in de notitie 

specifiek aandacht besteed de relatie met het onderwijs ten aanzien van aan 

passend onderwijs. 

  

 Samenhang notitie Herontwerp van het sociaal domein 

Separaat aan dit besluitvormingstraject loopt de besluitvorming over notitie 

Herontwerp van het sociaal domein, deze notitie is gezamenlijk binnen de Leidse 

regio opgesteld. In deze notitie staat een beknopte samenvatting van het 

beleidsplan hart voor de jeugd, echter de kaderstelling specifiek voor de nieuwe 

jeugdtaken vindt plaats in het nu voorliggende beleidsplan, welke integraal 

onderdeel uitmaakt van het  Herontwerp van het sociaal domein.  

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van de beleidsnota ‘Hart voor de jeugd’ ten behoeve van de implementatie, 

die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Bevoegdheid gemeenteraad 

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van beleidskaders. Deze beleidskaders 

zijn de basis voor de uitwerking van de jeugdhulp in de regio.  

 

1.2 Beleidsplan wettelijke verplichting 

Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke plicht voor gemeenten. 

De jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau samen te werken op het gebied van 

enkele specialistische zorgvormen.  Vooruitlopend op het van kracht worden van de wet 
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per 1 januari 2015 regelt artikel 12.6 van de Jeugdwet dat artikelen 2.2, 2.8, 2.12, 3.3, 

10.4, 10.5, 10.6 en 12.4 (o.a. beleidsplan en verordening) in werking treden op de dag na 

de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. De overige artikelen 

van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.  

 

1.3 Tijdige vaststelling noodzakelijk 

Door de relatief korte termijnen is het noodzakelijk om beleidskaders tijdig vast te stellen. 

Hoewel op dit moment de eerste kamer nog geen besluit heeft genomen, blijft de 

invoeringsdatum 1 januari 2015.  

 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Behandeling Eerste kamer nog niet plaatsgevonden 

De Tweede Kamer heeft in oktober ingestemd met de Jeugdwet, de Eerste Kamer streeft 

er naar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in hun plenaire vergadering te behandelen, er 

is een eventuele uitloop mogelijk tot 19 februari 2014. Indien de wet aangenomen wordt 

kan dit voorstel in de raad behandeld worden. Bij verwerping of uitstel in de Eerste kamer 

zal de behandeling van het raadsvoorstel geannuleerd of uitgesteld moeten worden.  

 

1.2 Budget is nog niet duidelijk 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleidsplan Transitie Jeugdzorg binnen de door 

het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Ondanks dit uitgangspunt is 

er een risico dat het budget van het Rijk niet volstaat. 

 

1.3 Gegevenszij op dit moment onvoldoende beschikbaar 

In het beleidsplan zijn voornemens opgenomen die transformatie inhouden en 

bezuinigingen moeten afvangen. Deze voornemens zijn echter nog niet gekwantificeerd, 

dit is gezien de nu beschikbare gegevens nog niet mogelijk.  

 

1.4 Preventie is belangrijk  

Indien bezuinigd wordt op preventieve taken op het sociaal domein, kan dit consequenties 

hebben voor de transitie jeugdzorg.  
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1.5 Mogelijk wijzigingen na regionale besluitvorming 

Dit regionaal beleidsplan ligt in maart 2014 ter vaststelling in alle gemeenteraden in 

Holland Rijnland. Mochten er uit de vaststellingsronde inhoudelijke wijzigingen voortkomen 

dan zal het regionaal beleidsplan (uiteraard) opnieuw aan u voorgelegd worden. Indien er, 

ten opzichte van de versie die nu voorligt, slechts taaltechnische wijzigingen plaatsvinden 

zal het definitieve beleidsplan ter kennisname naar u worden verzonden. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Inspraak 

Het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg “Hart voor de jeugd” is in alle gemeenten in 

Holland Rijnland in de inspraak geweest. De inspraakreacties zijn verwerkt in deze versie 

van het regionaal beleidsplan. De inspraaknota is toegevoegd aan de bijlagen.  

 

Cliëntenparticipatie 

Op 2 december 2013 heeft een regionale bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ouders, 

jongeren en ondersteuners van diverse cliënten-, (pleeg)ouder- en jongerenraden 

geïnformeerd en betrokken werden bij het regionaal beleidsplan. In het regionaal 

beleidsplan zijn naar aanleiding van de eerdere input van jongeren en hun ouders onder 

andere de volgende punten opgenomen: toekomstmodel jeugd- en gezinsteams, integrale 

zorg nabij, zeggenschap bij de cliënt, niet over cliënten maar met cliënten, 

vertrouwenspersonen en een doorlopend zorgproces van preventie tot hulp en 

bescherming;   

 

Informatiebijeenkomst organisaties 

Vanuit de projectorganisatie 3D is op 10 december 2013 een informatiebijeenkomst voor 

basisvoorzieningen (onderwijs, voorschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk, huisartsen) 

georganiseerd over het regionaal beleidsplan. in Leiderdorp is het beleidsplan ook het 

trendteam en (met afgevaardigden van) de Wmo-adviesraad. 

 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleidsplan Transitie Jeugdzorg binnen de door 

het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Ondanks dit uitgangspunt is 

er een risico dat het budget van het Rijk niet volstaat. In de meicirculaire 2014 zal meer 

duidelijkheid komen over het budget en de verdeelsleutel. De financiële uitwerking zal op 

een later tijdstip voorgelegd worden.  Mogelijk zal dan ook aan u worden voorgelegd om 

alsnog het beleid aan te passen of eigen middelen beschikbaar te stellen. 
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8 Evaluatie 

De ontwikkelingen, de uitwerking en implementatie van nieuwe taken van alle 3 de 

decentralisatie worden gemonitord. Wij informeren uw raad daarover door middel van de 

periodieke bestuursrapportages. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Beleidsplan Hart voor de jeugd versie Leiderdorp 2013U03231 
   2. Inspraak reacties Wmo adviesraad 2014E0550 
            SCW Leiderdorp2014E00551 

3. overzicht inspraakreacties (lokaal/regionaal) incl. reactie college 2014E00560 
4. Raadsbesluit 2014I00117 


