
COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
 
 

A G E N D A voor maandag 24 februari 2014  
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Mededelingen 

• Regio 
• Stand van zaken lopende dossiers  
 

5. Ingekomen stukken 

 Brief van het college ’Opstap naar verbetering van de exploitatie van De Sterrentuin’. 
Voorstel agenderen voor bespreking in commissie BM 22 april 2014. 

 
6. Beleidsplan hart voor de jeugd 

In dit voorstel is de vraag aan de raad het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland 
Rijnland “Hart voor de jeugd” vast te stellen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 
januari 2015. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 

 
7. Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om de uitgangspunten en beleidskaders vast te stellen 
met betrekking tot de decentralisaties jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de 
implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. Ter besluitvorming in de 
raad van 10 maart 2014. 

 
8. Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek  

Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet in werking getreden waardoor de 
verplichting om een programmaraad in te stellen vervalt. De vraag aan de raad is gevraagd 
hiermee in te stemmen. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

9. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012 
Op verzoek van de VVD ter bespreking in de commissie Bestuur en Maatschappij van 24 
februari 2014. 
 

10. Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 
De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

11. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene Subsidieverordening 2014 vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 

12. Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 2014. 
 
 



13. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden. Ter besluitvorming in de raad van 10 maart 
2014. 
 

14. Begrotingswijziging 1 2014 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
septembercirculaire 2013; 

 Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 

 Wijziging Reserve GIG; 

 Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 
De vraag aan de raad is deze wijzigingen vast te stellen in de raad van 10 maart 2014. 
 

15. Lijst van toezeggingen 
 

16. Rondvraag 
 

17. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 13 februari 2014 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij en Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  RBS Beleidsplan hart voor de 

jeugd 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 4 februari 2014, nr. 2014i00115; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

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. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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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 



 

 

Leiderdorp, 20 december 2013, 

 

 

Aan : Gemeente Leiderdorp 

Floor van Haasteren 

Beleidsmedewerker Maatschappij 

 

Van : Bestuur SCw Leiderdorp 

  Van Diepeningenlaan 110G 

  2352 KA Leiderdorp 

 

Betreft : Reactie “notitie Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp” 

 

 

 

Geacht college, 

 

Onlangs heeft u ons de notitie Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp toegezonden. Middels deze 

brief willen wij namens Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp een reactie geven. 

 

De transitie Jeugd is een complexe en grote verandering binnen de grenzen van Leiderdorp en 

daarbuiten. Wij merken dit ook bij het lezen van uw stuk. Wij hebben een aantal kanttekeningen, die 

wij graag met u bespreken als daar behoefte aan is. 

 

Allereerst willen wij een aantal praktische aanwijzingen geven ten aanzien van de opmerkingen die 

onze organisatie betreffen.  

- Op bladzijde 13 spreekt u over de stem van de jeugd via het trendteam. Dit beamen wij, 

echter met als kritische kanttekening, dat het trendteam geen afspiegeling is van de 

demografische en/of sociale samenstelling van de jeugd van Leiderdorp.  

- Op bladzijde 15 geeft u aan dat Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp onder pijler 1 valt. SCw is 

echter een basisvoorziening en valt daardoor onder pijler 2.  

- Verder schrijft u regelmatig over kinderwerk. Echter, het kinderwerk in Leiderdorp is door 

bezuinigingen steeds verder ingekrompen. Dit is een gevolg van de keuze van de gemeente. 

U heeft het over kinderwerk in relatie tot preventieve. Preventie wordt in de notitie gezien 

als het middel om op langere termijn inzet van dure zorg te voorkomen. Verdere 

bezuinigingen op het kinderwerk lijken dan ook in tegenspraak met het opgestelde beleid. 

Daarom stellen wij u de vraag wat u onder kinderwerk verstaat en wat onder preventie? 

 

Ten tweede willen wij reageren op de inhoud van het document. Wij merken dat de notitie Hart voor 

de Jeugd, versie Leiderdorp, een organisatorisch stuk is, geen visionair stuk. Wij zijn erg nieuwsgierig 

naar de visie op de transitie en die ontbreekt volgens ons grotendeels in deze notitie. Wij noemen 

hieronder een aantal ideeën, die wij hebben betreffende de transitie Jeugd. 

 

In het document gaat u uit van de samenwerking met de bestaande voorzieningen. Dit betekent dat 

er in eerste instantie niets lijkt te veranderen. Wij vragen ons daarom ook af hoe u de gewenste 

veranderingen wilt bereiken? Hoe wilt u realiseren dat de verschillende instanties met elkaar 

samenwerken en een vorm van ketenzorg vormen voor de jeugdigen? En dan hebben wij het niet 

over onze organisatie, maar eerder over de organisaties die niet gewend zijn te werken in een lokale 

structuur. 

 



Ook wordt in het document vooral uitgegaan van de jeugd en haar problematiek. Dit zou kunnen 

betekenen in de praktijk dat alleen die jeugdigen bereikt worden, die problematisch gedrag vertonen 

en/of zich in een risicogroep bevinden. Dit kan resulteren in een groep ‘vergeten’ jongeren, jongeren 

waarvan niet verwacht wordt dat zij problemen krijgen of hebben. Deze jongeren moeten wel kansen 

kunnen krijgen. Daarom willen wij u adviseren ook het ontwikkelen van talenten als preventief 

middel op te nemen in uw document. U bereikt daarmee een grotere doelgroep, waarmee de kans 

op vroeg-signalering vergroot wordt. Hierdoor kunt u als gemeente op tijd ‘aan de slag’ en is het 

mogelijk om gebruik van dure specialistische zorg te voorkomen. 

 

Wat wij nog missen is de manier waarop vroeg-signalering wordt georganiseerd, dit zien wij in de 

notitie niet helder naar voren komen. Wij zien vroeg-signalering niet alleen als een taak voor de 

jeugd- en gezinsteams, maar ook voor de burgers en organisaties vanuit pijler 1 en 2. Met name de 

rol van kinder- en jongerenwerkers op dit gebied, die al jaren essentieel is, bij overlastbestrijding en 

het voorkomen van problemen op persoonlijk gebied, komt in uw stuk niet naar voren. . 

 

In Rotterdam is als onderdeel van het Programma “Ieder Kind Wint” rondom de jeugd een 

ketenaanpak gerealiseerd met behulp van de Theory of Constraints methodiek. Door processen beter 

te laten aansluiten en tijd als onderdeel van kwaliteit te zien is bij STEK Jeugdzorg een 

doelmatigheidsprikkel gerealiseerd met goede resultaten. Wij zien deze methode als een manier om 

de begeleiding van jeugd in Leiderdorp een boost in de goede richting te geven. De TOC-methode is 

een plan- en procesmatige aanpak, die uitgaat van functionaliteit.  

Het gebruik van deze methode bij het opstarten van de proeftuinen in Leiderdorp zou ons inziens 

kunnen leiden tot verbeterd inzicht in belemmeringen in de ketenaanpak en tot het versneld 

oplossen van die belemmeringen. 

 

De TOC-methode noemen we ook omdat we een visie op de verbindingen tussen de verschillende 

pijlers en domeinen missen. Bij een juiste ketenaanpak zullen muren tussen organisatiesmoeten 

verdwijnen en ook dienen wachtlijsten binnen de organisaties moeten worden voorkomen om 

stagnatie van het begeleidingsproces tegen te gaan. En daarbij zal ook een downgrade waar mogelijk 

gerealiseerd moeten worden, zodra het mogelijk is zal de jongere door in een lagere pijler begeleid 

worden. Zoals een ex-gedetineerde jeugdige die door vrijwilligers of ambulante jongerenwerkers kan 

worden begeleid bij terugkeer in de maatschappij. Downgraden kan ook door van pijler 3 of 4 naar 

pijler 1 of 2 te gaan. 

 

Een onderwerp dat ontbreekt aan het stuk is het delen van informatie. Tussen de verschillende 

pijlers, maar ook binnen een pijler, werken veel organisaties samen. Nu is het soms moeilijk om 

informatie te delen. Echter, met respect voor de privacy van het individu, is het altijd mogelijk 

informatie te delen als dit ten goede komt aan de begeleiding en/of behandeling van de jongere. Het 

is de moeite waard hierover iets toe te voegen in de notitie. Met name het feit dat we lokaal 

verwachten dat relevante informatie, die we tot nu toe zelden of nooit kregen door 

zorgmedewerkers, gedeeld wordt met welzijnswerkers, die op de werkvloer dezelfde kinderen en 

jongeren tegenkomen en graag op de hoogte zijn van risico’s van en voor deze jeugd. 

 

Graag houden wij met u contact over de verdere ontwikkelingen op het gebied van deze transitie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

John Peters, directeur 

Elsbeth Veerhoek, voorzitter 



 

Versie Leiderdorp 

2013U03231 
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Leiderdorp november 2013 
 
Vooraf 
 
Voor u ligt het beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’, versie Leiderdorp. Het beleidsplan is 
gezamenlijk met de 15 gemeenten binnen de regio Holland Rijnland tot stand gekomen en 
beschrijft hoe we in de regio het jeugdhulpsysteem vorm willen geven en hoe we daarbij 
gezamenlijk willen optreden.  
 
Maar dit nieuwe jeugdbeleid is nauw verweven met het lokale gemeentelijk beleid; het 
huidige (preventieve) jeugdbeleid, maar ook breder: het hele sociale domein.  
 
Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van 
werk, Wmo en jeugd. Deze nieuwe taken zullen ook gevolgen hebben voor (de uitvoering 
van) bestaande gemeentelijke taken.   
 
De inwoners van Leiderdorp zullen de gevolgen hiervan merken: de decentralisatie biedt de 
kans om ondersteuning integraler en dichter bij te organiseren.  Ondersteuning  wordt  op 
een andere manier georganiseerd. Echter moeten wij dit ook met minder beschikbare 
middelen. 
 
Leiderdorp werkt op dit moment samen met Leiden aan de uitwerking van scenario drie van 
de notitie ‘Toekomst van het sociaal domein’. Dit scenario gaat uit van een herontwerp van 
het sociaal domein door de vraag van de cliënt als startpunt te nemen, met de cliënt als 
regisseur van het eigen leven. Vanuit de 1klant(systeem) 1plan gedachte werken het 
gezin/huishouden, jongeren, hun sociaal netwerk en betrokken professionals samen om de 
doelen van het gezin/huishouden te realiseren. Niet het aanbod staat centraal, maar de 
vraag. 
 
De belangrijkste uitgangspunten van scenario drie zijn in dit beleidsplan terug te vinden. De 
uitwerking van scenario drie en de uitwerking van dit beleidsplan jeugd zijn parallelle 
processen, die in korte tijd tot concrete vervolgacties moeten leiden. Ook de ontwikkeling van 
Passend Onderwijs, waarvoor de schoolbesturen verantwoordelijk zijn, vraagt om gezamenlijk 
optrekken.  
 
Voor de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg kon worden voortgebouwd op de al 
sinds jaren bestaande regionale samenwerking binnen Holland Rijnland. Gemeenten en 
aanbieders van verschillende typen jeugdzorg vinden elkaar in de gezamenlijke wens de zorg 
voor jeugd te verbeteren. Naast deze partijen zijn ook anderen betrokken bij de 
totstandkoming van dit plan: huidige cliënten (jongeren en (pleeg)ouders), 
ervaringsdeskundigen, huidige zorgaanbieders, huidige financiers (provincie, 
zorgverzekeraars, zorgkantoor), het onderwijs en externe deskundigen. 
 
Het i is een regionaal beleidsplan. Maar op onderdelen wordt wat expliciet ingegaan op de 
betekenis hiervan voor Leiderdorp.  Om deze tekstblokken te kunnen onderscheiden van de 
rest zijn ze te herkennen aan een blauw kader. 
 
De verdere uitwerking van dit beleidsplan zal in een uitvoeringsplan worden verwerkt.
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1.  Inleiding 

1.1 Waarom een transitie? 

Het huidige jeugdzorgstelsel moet op de schop. Terwijl onze jeugd tot de gelukkigste ter 
wereld behoort, neemt de instroom in de jeugdzorg al jaren sterk toe. Er gaat veel geld naar 
de zware geïndiceerde jeugdzorg en er is te weinig geld en aandacht voor preventie en 
vroegsignalering. Het zorgaanbod is versnipperd en het systeem van indicatiestelling via 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is complex. Veel tijd van 
professionals gaat zitten in administratie en verantwoording. Veel zorg is niet effectief 
genoeg, vooral omdat zij teveel losstaat van de sociale context van jeugdigen en gezinnen en 
probleem- in plaats van systeemgericht (gezin, omgeving) plaatsvindt. Een meer integrale 
aanpak, met oog voor alle leefgebieden en gezinsleden is nodig. Tot slot is de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg versnipperd over rijk, provincies, gemeenten, en 
zorgverzekeraars. 
De transitie en de transformatie van de gehele jeugdzorg naar gemeenten met ingang van 1 
januari 2015 moet een antwoord bieden op bovenstaande tekortkomingen. De gemeente 
moet worden gezien als de meest nabije overheid, die dichtbij mensen staat en die, waar 
nodig, dwarsverbanden kan leggen. Er komt een nieuwe jeugdwet die deze taken moet 
regelen. Alle huidige budgetten voor jeugdzorg worden samengevoegd en komen onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
De huidige wettelijk verplichte indicaties via de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ vervallen 
daarbij. 
 

1.2 Wat komt er naar ons toe? 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel het zowel begeleiden als 
behandelen en beschermen van de jeugd tot 18 jaar. 
Naast de huidige taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg worden 
gemeenten verantwoordelijk voor: 
 

• De huidige door de provincie gefinancierde geïndiceerde jeugdhulpverlening 
(nu geïndiceerd via de Bureaus Jeugdzorg). Het gaat hier om jeugdigen met matige of 
zwaardere problematiek, die hulp krijgen vanuit bijvoorbeeld Cardea of Horizon. Het 
kan gaan om ambulante hulp, vormen van daghulp en vormen van 24-uurs hulp in 
voltijd en deeltijd, waaronder pleegzorg. 

 Inwoners 
0-17 jaar 

Aantal 
ambulant 

Aantal 
deeltijd 

Aantal 
residentieel 

Aantal 
pleegzorg 

Totaal 

Holland Rijnland 113.765 1.227 307 307 205 2.046 
Leiderdorp 5.719 72 18 18 12 120 
Tabel 1.1: Onderverdeling provinciale jeugdzorg naar zorgvorm 2011 (schatting) 
Bron: Beleidsinformatie BJZ, bewerking PZH (ambulant 60%, deeltijd 15%, pleegzorg 10%) 

 
• De geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd). Het gaat hier om jeugdigen 

met een psychische of gedragsstoornis. Te denken valt aan ADHD, autisme, 
eetstoornissen, psychische problematiek etc. Aanbieders bij de GGZ jeugd zijn o.a. 1e 
lijn en 2e lijns vrijgevestigde psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, 
psychotherapeuten en instellingen als Rivierduinen Kinderen en Jeugd, inclusief 
Centrum Autisme, Kristal (voor kinderen met een psychische aandoening en een licht 
verstandelijke beperking) en verder Curium dat ook klinische zorg biedt. 

 
 Inwoners 

0-17 jaar 
Aantal 
jeugdigen 
met 1ste-lijns 
psychologische 

zorg 

Aantal 
jeugdigen 
met een DBC 
zonder verblijf 

Aantal 
jeugdigen 
met een DBC 
met verblijf 

Holland Rijnland 113.765 3.055 7.364 435 
Leiderdorp 5.719 172 445 20 
Tabel 1.2: Gebruik GGZ door jeugdigen 0 t/m 22 jaar binnen de zorgverzekeringswet in 2009 (schatting). 
Bron: College voor Zorgverzekeringen en Vektis (bewerking door APE) 
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• De zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking (VB). De precieze omvang 
en definitie van deze doelgroep is bij het schrijven van dit beleidsplan nog niet 
helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zal de zorg voor jeugdigen die hun hele leven in een 
instelling zullen moeten leven in de AWBZ blijven. Aanbieders zijn bijvoorbeeld Ipse de 
Bruggen, Gemiva, Philadelphia, de Haardstee, ‘s Heerenloo etc. Het kan gaan om 
ambulante of residentiële zorg en het gaat hierbij om chronische problematiek. MEE is 
een instelling die actief is bij advisering en toeleiding naar zorg. 
 

Extramurale zorgvormen Aantal cliënten Holland Rijnland per 
zorgvorm 2012 

Begeleiding individueel 500 
Begeleiding groep 530 
Kortdurend verblijf 350 
Persoonlijke verzorging 270 
Verpleging 30 
Totaal aantal cliënten 850 
Tabel 1.3: Aantallen verstandelijk beperkte jeugdigen per extramurale zorgvorm (schatting). De doelgroep 
maakt meestal gebruik van meerdere zorgvormen.  
Bron: Zorgkantoor (bewerking: afronding) 

 
• Wanneer de veiligheid van jeugdigen in het geding is kan de rechter in het kader van 

de jeugdbescherming. een uitspraak doen voor een onder toezicht stelling (OTS) of 
een voogdijmaatregel eventueel  met een uithuisplaatsing Het gaat hierbij om zware 
problematiek en zeer ingrijpende maatregelen in het leven van kinderen en gezinnen. 
De jeugdbescherming wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en de William 
Schrikker Groep (de laatste specifiek voor kinderen en /of ouders met een beperking) 
en de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk (SGJ). 

•  
 Inwoners 

0-17 jaar 
Aantal nieuwe 

Jeugdbeschermingsmaatregelen 2012 
Holland Rijnland 113.765 662 
Leiderdorp 5.719 21 
Tabel 1.4: Aantal nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen 2012 (werkelijk) 
Bron: Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Noord 

 
• Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd kan de rechter jeugdreclassering 

opleggen na detentie. De jeugdreclassering wordt uitgevoerd door Bureau 
Jeugdzorg en de jeugdreclassering van het Leger des Heils en de William Schrikker 
Groep. 
 

 Inwoners 
0-17 jaar 

Aantal nieuwe 
Jeugdreclasseringtrajecten 2012 

Holland Rijnland 113.765 194 
Leiderdorp 5.719 14 
Tabel 1.5: Aantal nieuwe jeugdreclasseringtrajecten 2012 (werkelijk)  
Bron: Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Noord. 

 
• De jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijke uitspraak). Het gaat om 

jeugdigen die tijdelijk in een gesloten instelling geplaatst worden. Het gaat daarbij om 
cliënten die tegen zichzelf dan wel tegen de samenleving moeten worden beschermd, 
bijvoorbeeld slachtoffers van eergerelateerd geweld, loverboys etc. In onze regio is de 
Vaart onlangs geopend, naast Teijlingereind. De Vaart is onderdeel van Horizon. Er 
zijn ook elders in het land gespecialiseerde jeugdzorgplusinstellingen waar kinderen uit 
deze regio naar toe gaan. 

 Inwoners 
0-17 jaar 

Aantal 
plaatsingen 

Holland Rijnland 113.765 46 
Leiderdorp 5.719 0 
Tabel 1.6: Aantal plaatsingen Jeugdzorg Plus in 2012 (werkelijk) 
Bron: Service Centrum Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden 
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• Overige AWBZ zorg: een aantal taken gaat over van de AWBZ naar de gemeenten. 

Het betreft begeleiding en kortdurend verblijf  van langdurig zieke kinderen en jeugd 
met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Bij begeleiding gaat het om begeleiding 
in groepen of individueel van kinderen, jeugdigen of gezinnen met bijvoorbeeld een 
psychiatrische of verstandelijke beperking. Bij kortdurend verblijf gaat het 
bijvoorbeeld om weekendopvang zodat ouders tijdelijk worden ontlast. Een deel van 
deze hulp wordt door ouders ingekocht door middel van een persoonsgebonden 
budget.  

• Kindertelefoon: de kindertelefoon is een landelijk concept. Via een motie uit de 
Tweede Kamer en de wet worden gemeenten verplicht de Kindertelefoon in stand te 
houden. 

• Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit moet samen met het 
Steunpunt Huiselijk Geweld worden geïntegreerd tot het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). 
 

 Inwoners 
0-17 jaar 

Aantal gemelde 
kinderen 

Aantal AMK 
onderzoeken 

Holland Rijnland 113.765 1.617 955 
Leiderdorp 5.719 86 53 
Tabel 1.7 Aantal meldingen en onderzoeken AMK 2012 (werkelijk) 
Bron: beleidsinformatie BJZ 

 
• Verplichte afstemming met het (passend) onderwijs. Zowel onderwijs als gemeenten 

moeten hun plannen aan elkaar voorleggen via een op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO). 

 
De verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen ten aanzien van de jeugdhulp worden nader 
beschreven in het concept van de “wet behoudende regels over de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij 
opgroei- en opvoedingsproblemen en stoornissen (Jeugdwet)”. Deze conceptwet is op 17 
oktober 2013  aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
Relatie met de decentralisaties wmo en werk 

Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van jeugd, maar ook op het gebied van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning en Werk. Binnen Holland Rijnland, worden deze 
decentralisaties in samenhang voorbereid. Daarnaast bereidt het onderwijs zich voor op de 
Wet op het passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs  en gemeenten 
hebben hierover overleg.  
Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor de brede context van gezinnen en hebben daarbij oog 
voor het perspectief van de jongere. Zo zal een jongere met een verstandelijke beperking 
thuis en op school ondersteuning nodig hebben, maar ook bij het vinden van een stageplaats, 
werk en wonen vanaf zijn 16e jaar. Binnen de gemeenten maken we ons sterk voor deze 
integrale aanpak. Hiervoor maken we afspraken op regionaal, subregionaal en lokaal niveau. 
De uitvoering vindt vooral lokaal plaats. Tot slot is het van groot belang dat de jeugdhulp 
aansluit op de volwassenenzorg. Sommige jongeren hebben ook na hun 18e ondersteuning en 
hulp nodig. Dit moet tijdig worden georganiseerd met een warme overdracht, zodat er na het 
18e jaar geen gat valt. 

1.3 Doel en inhoud beleidsplan 

In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de gemeenten in Holland Rijnland1 het 
jeugdhulpsysteem vorm willen geven en hoe we daarbij in gezamenlijkheid willen optreden.  
Daarnaast kent elke gemeente haar eigen lokale beleid en accenten, vooral op het gebied van 
inpassing in lokale structuren en preventie. Dit beleidsplan beschrijft de regionale 

                                                           
1
 Gebruiken we de term ‘we’, dan worden de samenwerkende gemeenten bedoeld. De gemeente Voorschoten 

doet in dit geval niet mee. Voorschoten heeft gekozen om voor de transitie jeugd te gaan samenwerken met de 

regio Haaglanden. 
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uitgangpunten en afspraken. In paragraaf 1.5 leest u verder waarom en op welke onderdelen 
regionale samenwerking verplicht is. 
 
Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp wordt een wettelijke plicht voor 
gemeenten. In de conceptwet staat daarover in artikel 2.2: 
“De gemeenteraad stelt telkens periodiek een plan vast dat richting geeft aan de door de 
gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het plan bevat de 
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende preventie, jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en geeft daarbij in ieder 
geval aan: 

a) Wat de gemeentelijke visie en doelstellingen zijn van dit beleid 
b) Hoe dit beleid zal worden uitgevoerd in samenhang met de verantwoordelijkheid 

van het college inzake het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (AMHK) en welke acties in de door het plan bestreken periode 
worden ondernomen 

c) Welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te 
behalen en hoe gemeten zal worden of deze resultaten zijn behaald. 

d) Hoe wordt gewaarborgd dat de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen inzake 
verantwoordelijkheidstoedeling en kwaliteit  

e) Op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist van de 
behoeften van kleine doelgroepen 

 
Het plan wordt voor zover het afstemming van en effectieve samenwerking met het onderwijs 
betreft, niet vastgesteld dan nadat over een concept van het plan op overeenstemming 
gericht overleg heeft plaatsgevonden met de samenwerkingsverbanden. Het overleg met deze 
samenwerkingsverbanden vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het 
samenwerkingsverband en het college van de gemeente of gemeenten. De procedure bevat 
een voorziening voor het beslechten van geschillen.” 
 
Het regionale beleidsplan dat hier voor ligt geeft antwoord op bovenstaande punten. In dit 
beleidsplan wordt beschreven hoe de gemeenten in Holland Rijnland het jeugdhulpsysteem 
vorm willen geven en hoe ze daarbij in gezamenlijkheid willen optreden.  
 
Dit beleidsplan geeft vooral de grote kaders aan. Het geeft de richting en de vorm aan, 
waarbij een groot aantal zaken nog in de praktijk moet worden uitgewerkt. Dat gebeurt in 
2014 en 2015, maar ook in de jaren na 1 januari 2015. Een transitie van deze omvang is een 
langdurig, complex en intensief proces dat ook om een lange adem en flexibiliteit vraagt. In 
2014 zullen als aanvulling op dit beleidsplan uitvoeringsnotities verschijnen. 
 

1.4 Proces 

Dit beleidsplan is het product van een lang en intensief proces waarbij nauw overleg is 
gevoerd met cliënten, huidige zorgaanbieders en huidige financiers (provincie, zorgkantoor en 
zorgverzekeraar) op alle onderdelen van de transitie. 
Er zijn werkbezoeken georganiseerd aan jeugdzorginstellingen in de regio, er is een regionale 
visie opgesteld en er is een toekomstmodel voor de regio ontwikkeld.  
Er zijn regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden, Wmo-adviesraden 
en zorgaanbieders over het concept toekomstmodel van de regio. De reacties op het 
toekomstmodel waren vrijwel uitsluitend zeer positief. 
Belangrijk zijn de ervaringen en meningen van cliënten zelf. In vier gespreksrondes is 
intensief met jongeren en (pleeg)ouders gesproken. Hun advies aan de gemeenten is te 
vinden in bijlage 1. In bijlage 2 vindt u de 10 transitie- en transformatiewensen van 
jeugdzorgcliënten in Zuid-Holland.  
Op ambtelijk niveau is door alle gemeenten nauw samengewerkt in een groot aantal 
werkgroepen in 3D-verband en binnen jeugd. Waar nodig, is extern advies ingewonnen. 
Tot slot is intensief overleg gevoerd met het onderwijs in het kader van de aansluiting met 
passend onderwijs. Al dit overleg loopt permanent door omdat het proces met dit beleidsplan, 
zoals gezegd, nog niet is afgerond. 
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1.5 Regionale samenwerking 

De jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau samen te werken, in het bijzonder op 
het gebied van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de jeugdzorg plus. Het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling moet samen gaan met het regionale Steunpunt Huiselijk 
Geweld. Ook voor de zeer specialistische vormen van jeugdzorg is regionale samenwerking 
raadzaam gezien het zeer specialistische karakter en de hoge kosten. 
De regionale samenwerking en afspraken moeten een jaar voor de invoering van de wet (1 
januari 2014) helder zijn. 
Gemeenten in Zuid Holland Noord (Holland Rijnland) werken al jaren samen om de zorg voor 
jeugd te verbeteren en hebben van meet af aan uitgesproken nauw te willen samenwerken bij 
de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. De regio heeft met ruim 520.000 inwoners 
genoeg omvang om de transitie aan te kunnen. Voor een individuele gemeente is de 
complexiteit en het specialisme van een groot deel van de nieuwe taken te omvangrijk om dit 
alleen te doen. 
Gemeenten in Holland Rijnland werken ook bij de veranderingen in de Wmo en op het gebied 
van werk nauw samen in het project 3D (3 decentralisaties). Dit beleidsplan hangt dan ook 
nauw samen met de ontwikkelingen op het gebied van Wmo en werk. De werkwijze 1 gezin/ 1 
plan/1 gezicht is daarbij uitgangspunt. We dragen waar nodig zorg voor integrale hulp en 
ondersteuning op alle leefdomeinen. 
 
 
Naast een transitie willen we ook tot een werkelijke transformatie van het huidige 
jeugdzorgstelsel komen. Om tot inhoudelijke en organisatorische transformatie en 
vernieuwing te komen is gezamenlijk optrekken van gemeenten noodzakelijk om met elkaar 
te zorgen dat deze inhoudelijke vernieuwing ook daadwerkelijk plaatsvindt. Het realiseren van 
cultuur- en systeemveranderingen vraagt om een duidelijke visie, massa en vasthoudendheid 
vanuit de (gezamenlijke) opdrachtgever. 
Tenslotte is het in tijden van bezuinigingen en economische recessie noodzakelijk gezamenlijk 
te streven naar optimale efficiency en effectiviteit. 
 

1.6  Reikwijdte van het beleidsplan 

Dit beleidsplan geeft de belangrijkste keuzes aan voor de komende jaren. De reikwijdte van 
dit beleidsplan is voorlopig twee jaar: 2015 en 2016. Hoewel de nieuwe taken vanaf 1 januari 
2015 overgaan, starten we al in 2014 met de voorbereiding en moeten de kaders vastgesteld 
zijn waarbinnen we een en ander verder gaan uitwerken. In 2015 is de transitie een feit, 
maar is er ook sprake van een overgangsjaar omdat de continuïteit van zorg in dat jaar voor 
zittende cliënten gecontinueerd moet worden (regionaal transitiearrangement). Vanaf 2016 
werken we volledig via ons eigen beleid en toekomstmodel. 
We geven aan hoe we ons al in 2014 actief en in de praktijk willen voorbereiden op de 
transitie. 
Gedurende deze jaren en daarna zal uiteraard goed worden gemonitord hoe de transitie 
verloopt en waar aanpassingen nodig zijn.  
 
Dit beleidsplan wordt vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 20142. 
Daarmee stellen de huidige colleges en raden de kaders voor de transitie en transformatie. In 
2014 zal een groot aantal zaken nog nader worden uitgewerkt in bijvoorbeeld 
verordening(en), uitvoeringsplannen, nadere financiële afspraken etc.  
 
Dit beleidsplan gaat in op de vraag hoe we deze doelen willen realiseren en hoe we dit 
organiseren. Wat zijn onze keuzes en hoe gaan we als regio vanaf 2015 werken om de zorg 
voor jeugd en gezinnen zo goed mogelijk uit te voeren. Wat vragen we van de uitvoerders 
van de zorg en hoe houden we als gemeente zicht op de kwaliteit van hulp. Hoe financieren 
we en hoe vullen we ons opdrachtgeverschap in. Wat doen we als de hulp stagneert en hoe 
werken we regionaal samen. 
 

                                                           
2
 Dit geldt niet voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij heeft vanwege de fusie met Boskoop en Rijnwoude al 

in november 2013 verkiezingen gehad. 
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Met de transitie van de jeugdzorg komt de begeleiding, behandeling en de bescherming van 
de jeugd in één hand. Daarmee komt er een zware taak en grote verantwoordelijkheid bij 
gemeenten te liggen. We zijn ons ten volle bewust van de ernst en zwaarte van deze taak, 
waar we ons naar ons beste vermogen voor in zullen zetten. 
 
In Leiderdorp 

Dit beleidsplan biedt de kaders voor het jeugdbeleid in de regio en in Leiderdorp. De 
Leiderdorpse accenten die aan het regionale plan zijn toegevoegd zijn te vinden in deze  
blauwe kaders. Hiernaast zal een lokale uitwerking in een uitvoeringsplan worden verwerkt. 
Deze zal in het tweede kwartaal van 2014 worden opgesteld en in het derde kwartaal ter 
kennisname aan de raad worden voorgelegd. Hierin wordt de lokale uitwerking van dit beleid 
verder uitgewerkt. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Voornemen: 

• Dit regionale beleidsplan vast te stellen en in 2014 een verordening en een aantal 

uitvoeringsplannen inclusief financiële paragrafen uit te werken. 
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2. Vraaganalyse 

 

2.1. Huidige omvang van aantallen cliënten en kosten 

In juni 2013 is de Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland opgeleverd. Deze startfoto geeft een 
blik op de huidige omvang van aantallen cliënten en kosten. In paragraaf 1.2 zijn enkele 
kerncijfers over aantallen cliënten opgenomen. Voor meer informatie en ook de aantallen 
cliënten per gemeenten verwijzen wij u naar de Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland3.  Naast 
de cijfers vindt u daar ook een uitleg over het kerncijfer en de bronnen.  
 
De startfoto geeft ook een indicatie van de omvang en kosten die met de zorg gemoeid zijn. 
In totaal komt dit voor de regio Holland Rijnland op een bedrag van circa 118 miljoen euro. 
Op sommige onderdelen is daarbij gebruikt gemaakt van aannames. Over de kosten per soort 
hulp en de uitleg daarbij verwijzen we u ook naar de startfoto.  
 

2.2. Zicht op de vraag naar ondersteuning in 2015 en 2016 

De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren gestegen. De verwachting is dat de vraag naar 
hulp zonder gewijzigd beleid licht zal blijven stijgen. De provincie Zuid-Holland verwacht dat 
tussen 2011 en 2015 de vraag naar jeugdzorg in aantallen cliënten zo’n 2,5% stijgt4.  
 
De noodzaak van het terugdringen van deze groei naar dure geïndiceerde hulp is één van de 
redenen voor de transitie van de jeugdzorg.  We willen dat het onnodig gebruik van / beroep 
op dure zorg wordt teruggedrongen. Als er een reële en legitieme vraag naar zorg is, moet 
deze kunnen worden geboden ook al is het duur. 
 
De ervaring in o.a. Denemarken leert dat een transitie en transformatie niet direct leidt tot 
afname van de vraag. Er is de eerste jaren zelfs vaak sprake van een vraagstijging en 
vraagreductie treedt pas na verloop van jaren op. Door de hulp dichterbij te brengen kan 
aanvankelijk meer vraag ontstaan. Door tegelijk te werken aan- en in een ander systeem 
wordt op den duur de vraag en de duur van hulp wel teruggebracht en verkort.  
De (positieve) gevolgen van deze transformatie op aantallen cliënten en kosten per cliënt 
zullen daarom waarschijnlijk in 2015 niet of slechts licht zichtbaar zijn. Dit komt mede omdat 
voor de huidige cliënten in 2015 de continuïteit van hun zorg gewaarborgd wordt. Tevens is 
2015 het eerste jaar waarin de transformatie zijn beslag krijgt en zullen alle betrokken, 
cliënten, aanbieders en financiers, moeten wennen aan het nieuwe systeem.    
 
Een mogelijke bedreiging van de transformatie in 2015 is de mogelijk extra grote vraag aan 
indicaties einde 2014, door de angst bij cliënten voor de verandering in het systeem. Dan zou 
een groot aandeel van de cliënten nog volgens de oude systematiek bij zijn zorgaanbieder 
binnen komen en continuïteit van zorg houden in 2015. ‘Nieuwe cliënten’ die instromen in het 
nieuwe regionale jeugdhulpmodel zijn dan minder in aantal. Door al in 2014 om te schakelen 
naar ons regionale jeugdhulpmodel hopen we dit tot een minimum te beperken. 

                                                           
3
 De Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland kunt u vinden op www.hollandrijnland.net.   

4
 Bron: informatievoorziening Jeugdbeleid, Provincie Zuid-Holland  

http://www.hollandrijnland.net/
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3. Wat willen we bereiken? 

 

3.1 Regionale visie “iedereen doet mee” 

De regionale visie “Iedereen doet mee” (bijlage 3) is in alle gemeenten vastgesteld en vormt 
ons startpunt.  
Daarnaast werkt de regio al langer met de werkwijze 1Gezin1Plan. Daar willen we aan 
toevoegen: 1 gezicht. Voor de cliënt is het belangrijk een vast aanspreekpunt en vertrouwd 
gezicht te hebben. 
 
Uitgangspunten 1Gezin1Plan 
 

1. Versterk de zelfregulering van gezinnen 

2. Investeer in samenwerkingsrelatie met gezin 

3. Werk Multi systemisch 

4. Versterk het sociaal netwerk 

5. Werk planmatig en doelgericht 

6. Zorg voor continuïteit 
 

3.2 Toekomstmodel jeugdhulp Holland Rijnland 

 

1. Pedagogische civil society

2. Basisvoorzieningen

3. Gebiedsgerichte 

Jeugd&gezinsteams

6. Verbinding middels 

1Gezin1Plan
inclusief sociaaldomein

4. Regionale

specialistische

jeugdhulp

5. Hulp in 

gedwongen 

kader

Toekomstmodel

Holland Rijnland

CJG

 
 
In bovenstaande afbeelding is het toekomstmodel schematisch vertaald. Het fundament van 
het jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap in gemeenten en wijken, 
waarin burgers betrokken en bereid zijn om verantwoordelijkheid rond het opvoeden en 
opgroeien van kinderen te nemen.  
 
Pijler 2 zijn de basisvoorzieningen, waar vrijwel alle kinderen komen. Denk aan de 
jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang/peuterspeelzalen en huisartsen, jongerenwerk 
en sociale wijkteams 
Pijler 3 De jeugd- en gezinsteams zijn een nieuw element in het Toekomstmodel Jeugdhulp 
van Holland Rijnland. De teams moeten een cruciale rol vervullen bij het verhogen van de 
kwaliteit van de jeugdhulp en de vermindering van het gebruik van (zware) specialistische 
voorzieningen. De expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel 
wordt in deze teams samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en 
overzichtelijker: voor ouders, voor andere voorzieningen en voor de aansturing door de 
gemeenten. De teams staan ter beschikking van alle pijlers in het toekomstmodel. 
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De vierde pijler wordt gevormd door de specialisten: organisaties of vrijgevestigden met 
specialistische expertise in situaties waar sprake is van ernstige problemen. Zij leveren een 
bijdrage aan het realiseren van doelen uit het gezinsplan door consultatie, advies, nadere 
diagnostiek of een specifieke behandeling te bieden.  
 
Ook bij hulp in het gedwongen kader (pijler 5) vormt samenwerking volgens 1Gezin1Plan de 
basis. Er wordt nauw samengewerkt indien dat nodig is. 
 
Pijler 6 ‘Verbinding door 1Gezin1Plan’ is dan ook door een cirkel met alle andere pijlers 
verbonden. De jeugdige en zijn gezin staan centraal in de ondersteuning van hulpverleners uit 
alle pijlers. Volgens deze werkwijze wordt een integraal gezinsplan opgesteld, waarin ook 
doelen op gebied van bijvoorbeeld onderwijs, Wmo, werk & inkomen en volwassenenzorg 
worden opgenomen. 
 
Met dit model voor jeugdhulp verwachten de gemeenten kwalitatief betere en bovendien op 
termijn goedkopere zorg te kunnen realiseren. 
In 2014 starten zes proeftuinen om ervaring op te gaan doen bij het werken met jeugd- en 
gezinsteams. Vanaf 2015 moet er een regionaal dekkend aantal teams zijn. Op dit moment 
wordt uitgegaan van één team per 20.000 inwoners. Voor heel Holland Rijnland komt dat neer 
op circa 26 teams. De teams kunnen op onderdelen  verschillen per werkgebied. 
In de volgende hoofdstukken werken we dit toekomstmodel verder uit. 
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4. Positie van jeugdigen en ouders 

 

4.1  Zeggenschap bij de cliënt 

De positie van jeugdigen en hun ouders verandert fundamenteel. Er wordt niet meer over 
jeugdigen en ouders gesproken maar met hen. Zij hebben de regie over het hulpplan. 
Deze ontwikkeling is enkele jaren geleden al ingezet bij de invoering van 1Gezin1Plan en 
wordt verder uitgebouwd in het nieuwe stelsel. De medewerker van het jeugd- en gezinsteam 
stelt samen met de ouders het gezinsplan op. Afhankelijk van de leeftijd van de jeugdigen 
worden zij  zelf de spil van het plan. De vraag van de cliënt is leidend. 
Er worden afspraken gemaakt over wat het gezin/de jongere zelf en hun sociale omgeving 
oppakken. Het plan betrekt het hele sociale domein. Het plan kan aangepast worden in de tijd 
en aan veranderde omstandigheden.  Het plan fungeert ook als wettelijk benodigde 
beschikking . Het plan biedt de toegang tot zorg, maar cliënten kunnen ook bezwaar 
aantekenen tegen de beschikking. Daarmee heeft het plan ook een formele juridische status. 
In 2014 werken we uit aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. 
 
De doelen in en plan worden in gezamenlijkheid tussen cliënt en hulpverlener en waar nodig 
school opgesteld en zijn afgestemd op de specifieke situatie en achtergrond van de cliënt. 
Monitoring vindt voortdurend plaats. Waar nodig wordt het plan aangepast of de hulp 
opgeschaald. Cliënten moeten kunnen rekenen op zorgvuldige omgang met privacy. gegevens 
worden alleen met toestemming van de cliënt gedeeld met andere betrokken. Alleen als het 
de hulp en de veiligheid van het kind in de weg staat kan hier van worden afgeweken. 
 
Als de veiligheid van de kinderen in gevaar is kan een maatregel in het kader van de 
jeugdbescherming nodig zijn. Ouders verliezen niet de regie, maar moeten belangrijke 
besluiten wel afstemmen. Ook bij een maatregel is het de bedoeling ouders voor zover 
mogelijk te versterken in hun verantwoordelijkheid.  

4.2 Medezeggenschap 

Elke jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling heeft de verantwoordelijkheid 
medezeggenschap van hun cliënten te organiseren in de vorm van een cliëntenraad. Dit is bij 
voorkeur een aparte jongeren- en ouderraad. De uitvoerders van de jeugdhulp zullen een 
voorstel indienen hoe zij de medezeggenschap willen vormgeven, die wij zullen beoordelen.  
 
De vereiste voor een cliëntenraad is niet nieuw (net als overigens een procedure voor 
klachtbehandeling). De huidige cliëntenraden vormen een goede bron van informatie om ons 
beleid vorm te geven en te toetsen. Wij willen dat na 1 januari 2015 voortzetten.  
Ook ouders en jeugdigen die geen cliënt zijn bij een uitvoerder van jeugdhulp worden 
betrokken bij de beleidsvorming en –toetsing. We sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij de 
bestaande lokale groepen en raden, waaronder de Wmo-adviesraden. 
 

4.3 Klachtenbehandeling 

Het effectief en laagdrempelig bemiddelen bij en afhandelen van klachten van cliënten is een 
verantwoordelijkheid van de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. De 
uitvoerders van de jeugdhulp zullen een voorstel indienen hoe zij de klachtenbehandeling 
willen vormgeven. Bemiddeling neemt daarbij een belangrijke plaats in. Wij beoordelen deze 
voorstellen of zij voldoen aan de wettelijke vereisten. Jaarlijks doet de uitvoerder van 
jeugdhulp verslag over het aantal klachten, de inhoud van de klachten en de wijze waarop de 
klachten zijn behandeld.  
 

4.4 Vertrouwenspersoon 

Volgens de wet moeten ouders en jeugdigen een beroep kunnen doen op een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon. Om de onafhankelijkheid van de uitvoerders van jeugdhulp te 
waarborgen wordt deze vertrouwenspersoon aangesteld door de gezamenlijke gemeenten. 
Een voorstel voor de precieze invulling en positionering van deze onafhankelijke, beschikbare 



 

 14 

en toegankelijke vertrouwenspersoon wordt in de eerste helft van 2014 uitgewerkt. Daarbij 
kijken we ook naar de mogelijk landelijke voorstellen die op dit onderdeel worden verwacht  
 
Uitvoerders van (specialistische) jeugdhulp zijn daarnaast verplicht jeugdigen en ouders te 
informeren over de te verlenen jeugdhulp en hun toestemming te vragen. 
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4.5 Identiteitsgevoeligheid 

De wet en het VN- verdrag inzake de rechten van het kind verplichten gemeenten rekening te 
houden met de gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van jeugdigen en 
ouders. Wij streven daarbij niet naar een op denominatie gericht jeugdhulpstelsel. Wel vragen 
we al onze aanbieders vanuit diversiteit en met respect voor ieders achtergrond te werken, 
ook binnen het onderwijs. Een goede match tussen hulpverlener en cliënt is belangrijk. 
Cliënten moeten dan ook invloed kunnen hebben op de uitvoering van de hulp. Wij zullen hier 
nadrukkelijk op sturen. 
We zorgen er verder voor dat er een bepaalde vrije bestedingsruimte van een gebiedsgericht 
jeugd- en gezinsteams is om te acteren op dergelijke vragen indien dit gewenst is.  
 
In Leiderdorp 

In Leiderdorp  staat de inwoner centraal. De gemeente wil dat de inwoners betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van beleid. De ambitie genoemd in de maatschappelijke structuurvisie sluit 
hierbij aan:5” In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de 
samenleving door te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie 
daarvan. Wij, de gemeente, de inwoners en het maatschappelijk middenveld, maken het 
samen mogelijk dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp 
nodig hebben”. Wij betrekken onze inwoners bij de lokale vormgeving van het 
toekomstmodel en maken daarbij gebruik van het trendteam. Het trendteam bestaat uit zo’n 
tien jongeren in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar. Dit team is er om jongeren 
de kans te geven invloed uit te oefenen op gemeentelijke zaken die hén aangaan. De 
jongeren adviseren, gevraagd en ongevraagd. Door dit team vraagstukken voor te leggen 
met betrekking tot de transitie wordt ook de Leiderdorpse jeugd bij deze ontwikkelingen 
betrokken.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 De Maatschappelijke structuurvisie zal op 3 februari in de gemeenteraad worden behandeld. 

Voornemens: 

• De regie van de hulp zoveel als mogelijk bij de cliënt te leggen 

• Uit te werken op welke wijze het (gezins) plan als beschikking kan fungeren 

• Zorg te dragen voor een goede regionale klachtenregeling 

• Zorg te dragen voor een regionale onafhankelijke vertrouwenspersoon, 

mogelijk in aansluiting op landelijke afspraken 

• Diversiteit en respect voor ieders achtergrond te eisen van onze aanbieders 

en de cliënt zoveel als mogelijk medezeggenschap te geven over de persoon 

van de hulpverlener. 
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5. Het regionale toekomstmodel nader verkend 

5.1 Pijler 1: de pedagogische gemeenschap (civil society) 

Gemeenten vervullen een stimulerende rol bij het versterken van de pedagogische 
gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan een kindvriendelijke inrichting van wijken en de 
participatie van burgers daarbij of het stimuleren en steunen van burgerinitiatieven die de 
gemeenschap versterken. Zo kunnen voorschoolse voorzieningen, scholen en CJG’s 
ontmoetingsplekken creëren en activiteiten stimuleren waar ouders hun ervaringen en vragen 
bij het opvoeden kunnen uitwisselen. 
De principes van positief opvoeden spelen hierbij een belangrijke rol: 

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning 
3. Realistische verwachtingen hebben van kinderen 
4. Een aansprekende discipline hanteren 

Het is belangrijk dat alle gemeenten in Holland Rijnland investeren in deze pedagogische 

gemeenschap. Dat doen zij ieder op hun eigen wijze, die past binnen de lokale structuren en cultuur. 

Daarom werken we pijler 1 hier niet verder uit, dit is  vooral een lokale aangelegenheid. 

 

In Leiderdorp 

Vrijwilligers en mantelzorgers worden gezien als onmisbare en gewaardeerde inwoners, daarom 
wil de gemeente vrijwilligers6 en mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doet zij 
onder andere door het bieden van een vrijwilligersverzekering, het organiseren van 
vrijwilligersbijeenkomsten, het bieden van ondersteuning bij activiteiten ter bevordering van het 
vrijwilligerswerk in Leiderdorp en het laten blijken van waardering voor vrijwilligers. In het kader 
van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk koopt de gemeente Leiderdorp diverse diensten in 
bij iDOE. iDOE is een laagdrempelige en overkoepelende organisatie die veel ervaring en kennis 
heeft van diverse producten en diensten binnen het vrijwilligerswerk. iDOE beheert een digitale 
vacaturebank voor Leiderdorp, biedt  een breed aanbod van cursussen en biedt informatie en 
advies op maat aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De gemeente ondersteunt de 
Leiderdorpse mantelzorger 7om te voorkomen dat deze uitvalt en hulpvragers hierdoor hun 
zelfredzaamheid verliezen. De gemeente rekent en bouwt op de eigen kracht van inwoners. De 
gemeente wil inwoners stimuleren om zelf de regie te nemen. De gemeente beschouwt zichzelf 
primair als regisseur in dit proces. Samen met de werkgroep mantelzorg. De jeugdige 
mantelzorgers is in de komende jaren een speerpunt in ons mantelzorgbeleid. 
 
Leiderdorp biedt  kinderen ruimte om te spelen8. De komende jaren richt de gemeente zich op de 
realisatie van een evenwichtige verdeling van speelvoorzieningen in Leiderdorp, passend bij de 
verschillende wijken.  Zo wordt een aantal bestaande speelplaatsen versterkt tot centrale 
speelplaats. Dit kan ook het contact tussen kinderen en (groot)ouders op wijkniveau stimuleren.   
Stichting Sociaal Cultureel werk biedt kinderen, tieners en jongeren mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen9. 

 

5.2 Pijler 2: Basisvoorzieningen 

Basisvoorzieningen bieden hun reguliere aanbod, inclusief hun preventieve programma’s.  
In het nieuwe jeugdstelsel wordt van deze voorzieningen gevraagd hoe zij daarbij de principes 
van positief opvoeden hanteren, alsmede het versterken van de eigen kracht en het 
stimuleren van sociale netwerken. 
Op het moment dat medewerkers in een basisvoorziening pedagogische vragen hebben of 
wanneer zij zich zorgen maken over een kind kunnen zij terecht bij het jeugd- en gezinsteam 
(pijler 3). In de eerste plaats voor consultatie en advies, zodat ze weer verder kunnen met 

                                                           
6
 Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp 2013 – 2016  

7
 Mantelzorgondersteuning 2013-2016 gemeente Leiderdorp  

8
 Speelruimteplan gemeente Leiderdorp 2013 – 2022 

9
 jeugdnota ‘Jeugd, vrije tijd en participatie 2012-2016’ gemeente Leiderdorp 
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het kind en gezin. Heeft het gezin meer hulp en begeleiding nodig dan kan het jeugd- en 
gezinsteam voor verdere hulp ingeschakeld worden. 
 
Pijler 1 en 2 bieden tezamen een belangrijke preventieve laag. Wanneer gemeenten 
investeren in preventie, vroegsignalering, lichte vormen van hulp en waar nodig zorgen voor 
een snelle doorgeleiding naar zwaardere vormen van zorg, kan  een beroep op zware en 
langdurige vormen van jeugdhulp worden beperkt.  
Deze pijlers zijn vooral een lokale aangelegenheid. 
Dat wil niet zeggen dat er geen regionale afspraken nodig zijn op dit gebied. Wanneer 
gemeenten regionaal samenwerken op het gebied van de pijlers 3, 4 en 5 en regionaal 
zwaardere vormen van jeugdhulp organiseren en inkopen, vraagt dat ook een basiskwaliteit 
van het lokale preventieve veld. Voorkomen moet worden dat gemeenten onvoldoende 
investeren in preventie en vroegsignalering en daardoor onevenredig gebruikmaken van 
allerlei vormen van specialistische jeugdhulp.  
Daarom komt er een regionale kwaliteitstoets waarbij indicatoren worden ontwikkeld om te 
kunnen bepalen of gemeenten daadwerkelijk investeren in preventie, zonder voor te schrijven 
welke interventies en activiteiten het betreft. We werken daarbij op basis van transparantie 
en onderling vertrouwen. Dit voornemen zal in 2014 worden uitgewerkt en voorgelegd. 
 
In Leiderdorp 

a. De basisvoorzieningen zelf 
Leiderdorp kent een groot scala aan basisvoorzieningen: voorschoolse voorzieningen 
(peuterspeelzalen en kinderopvangwerk), scholen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs10, 
scouting, welzijnsinstellingen, kinderwerk en jongerenwerk11 en huisartsen.  
 
Het CJG12 geeft informatie en advies over vragen die ouders en beroepsopvoeders hebben 
over opvoeden en opgroeien; op verschillende manieren kunnen ouders ondersteund 
worden in hun rol als opvoeder.  
De opvoeding van ouders legt de basis voor de ontwikkeling van de cognitieve, de 
sociaalemotionele en de motorische vaardigheden van hun kind, maar ook de rest van de 
omgeving waarin het kind opgroeit is van belang. Veel kinderen brengen enkele uren per 
dag door in peuterspeelzalen en kindercentra. Ze moeten daar veilig kunnen spelen. De 
gemeente Leiderdorp ziet er op toe en handhaaft de kwaliteit van de voorschoolse 
voorzieningen. 
 
In het tegengaan van onderwijsachterstanden13 werken wij samen met het 
consultatiebureau en de Stichting Kinderopvang Leiderdorp. Als een kind een 
(taal)achterstand heeft of dreigt op te lopen, dan moeten de medewerkers van het 
consultatiebureau in staat zijn dat vroegtijdig te signaleren. Als taalachterstanden bij jonge 
kinderen worden gesignaleerd, kunnen zij naar voorschoolse educatie worden toegeleid, 
zodat zo snel mogelijk de taalontwikkeling van deze kinderen wordt gestimuleerd. Hiervoor 
zijn speciale Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- programma’s ontwikkeld. Stichting 
Kinderopvang Leiderdorp houdt twee zogenaamde VVE-peuterspeelzalen in stand. 
 
b. Gebruik van basisvoorzieningen 
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van 
basisvoorzieningen. Niet alle inwoners kunnen een lidmaatschap, de aanschaf van 
verplichte teamkleding of de benodigde sportattributen bekostigen. Voor inwoners met een 
minimuminkomen tot 110% van het minimumloon en een beperkt vermogen en hun 
minderjarige kinderen bestaat er daarom de declaratieregeling14. Per kalenderjaar kunnen 
zij maximaal € 210 declareren. De kosten die gedeclareerd kunnen worden moeten vallen 
binnen het kader ‘maatschappelijke participatie’. Het Sportfondsen Sport Servicepunt wijst 
mensen op het bestaan van deze regeling in de sportgids en het 
sportkennismakingsboekje. 

                                                           
10

 Beleidsnota Sporten & Bewegen 2013-2017 Leiderdorp 
11

 In Leiderdorp  voert Sociaal Cultureel werk Leiderdorp het kinder- en jongeren uit. 
12

 Notitie Doorontwikkeling CJG Leiderdorp 2013U00754 
13

 Inlopen nu het kan – onderwijsachterstandenbeleid gemeente Leiderdorp 2011 – 2014 
14

 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Leiderdorp 2012 
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5.3 Pijler 3: Jeugd- en gezinsteams 

Deze derde pijler is nieuw in het jeugdstelsel en moet een cruciale rol vervullen bij het 
verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp én de vermindering van het gebruik van (dure) 
specialistische voorzieningen. De expertise van diverse soorten ambulante hulp uit het huidige 
stelsel wordt in deze teams samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en 
overzichtelijker: voor ouders, voor de basisvoorzieningen én voor de aansturing door de 
gemeenten.  
 
Wat doen jeugd- en gezinswerkers? 

Jeugd en gezinswerkers werken ambulant en zijn te vinden in de basisvoorzieningen: zij zijn 
te vinden op scholen, bij voorschoolse voorzieningen en binnen gezondheidscentra. 
Desgewenst komen ze bij gezinnen thuis. 
 
De medewerkers geven consultatie en advies: ze denken mee met de mensen die in de 
basisvoorzieningen werken. Gezinnen die meer hulp nodig hebben dan de basisvoorzieningen 
zelf kunnen bieden krijgen ambulante begeleiding. Deze begeleiding kan variëren. Van enkele 
gesprekken met ouders die zich geen raad weten met hun opstandige puber tot een langdurig 
begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek.  
De samenwerking met het onderwijs is belangrijk. Samen met de 
school/samenwerkingsverbanden passend onderwijs streven we naar integrale plannen voor 
ondersteuning en hulp thuis en op school. 
De jeugd- en gezinswerker stelt met het gezin een gezinsplan op en samen wordt bekeken 
wie kunnen helpen bij het realiseren van de gezinsdoelen. 
Zo nodig schakelt de jeugd en gezinswerker daarbij specialisten in (pijler 4), of ondersteuning 
vanuit andere domeinen.  
De jeugd- en gezinswerker is de continue factor in de zorg, is aanspreekpunt voor het gezin of 
de jongere en zorgt waar nodig voor coördinatie van de hulp. Daarmee ontstaat de trits 1 
gezin, 1 plan, 1 gezicht. 
De jeugd- en gezinsteams worden, naast de Jeugdgezondheidszorg  het hart van de CJG’s. Er 
ontstaat in feite een nieuwe eenheid. We onderzoeken of dit kan en moet leiden tot een 
nieuwe integrale organisatie.  
 
Op het moment dat jeugd en gezinswerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een 
kind maar ouders, ondanks extra inspanningen vanuit het team, geen hulp willen aanvaarden 
schakelen zij de Raad voor de Kinderbescherming in of melden zij bij het AMHK. Wanneer dit, 
na tussenkomst van de kinderrechter, leidt tot een maatregel dan werkt de jeugd en 
gezinswerker nauw samen met de (gezins)voogd.  
 
Wie zitten in deze teams? 

De teams bestaan uit ca. 8-12 ambulante hulpverleners die worden gecoacht door een 
gedragswetenschapper. Een team wordt gevormd door een mix van ambulant werkers die 
samen een brede expertise hebben. Expertise op het gebied van de meest voorkomende de 
opvoed- en opgroeiproblemen die kunnen worden veroorzaakt door gezinsomstandigheden, 
psychiatrische aandoeningen, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.  
In het huidige stelsel is deze expertise versnipperd over het Jeugd-Maatschappelijk werk, 
MEE, de Toegang van Bureau jeugdzorg, de AWBZ-zorg voor jeugd met een licht 
verstandelijke beperking, de provinciaal gefinancierde Jeugd en opvoedhulp, evenals de 1ste 
en 2de lijns jeugd-GGZ die wordt bekostigd door de zorgverzekeraars.  
De jeugd- en gezinsteams worden integraal onderdeel van het CJG. 
De jeugd en gezinsteams voeren hun werkzaamheden in nauwe samenhang uit met de Centra 
voor Jeugd en Gezin. Dat leidt tot veranderingen in de taken en werkwijze van de huidige 
CJG’s. Dit wordt in de proeftuinen nader uitgewerkt. 
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Hoe zijn de teams georganiseerd? 

Een gezin met vragen kan op de locatie van een basisvoorziening, per telefoon of mail contact 
leggen met het team. Op basis van de eerste vraagstelling bekijkt het team wie de begeleider 
van het gezin wordt. Met de andere leden van het team heeft het gezin verder geen contact, 
tenzij er aanvullende expertise vanuit het team nodig is. 
Het team is vooral van belang voor het versterken van de kwaliteit van de individuele 
medewerkers. De teams zijn ”lean” georganiseerd: geen kantoor, minimale bureaucratie en 
overleg, grote mate van zelfsturing en ondersteuning door moderne ICT (smart Phone, tablet, 
Apps).  
Binnen de teams maken we duidelijke afspraken over het delen van informatie. daarbij staat 
voorop dat dit in principe altijd met instemming en medeweten van een cliënt gebeurt. Alleen 
wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is kan hiervan worden afgeweken.  
Om de kwaliteit van de hulp te waarborgen is er sprake van intensieve team coaching en 
intervisie onder begeleiding van een gekwalificeerde gedragswetenschapper.  
In de regio Zuid Holland Noord ontstaan op deze wijze meerdere teams die ieder hun eigen 
werkgebied (wijk, gemeente, subregio) bedienen. De coachende gedragswetenschappers 
vormen samen ook een team, ook zij worden zorgvuldig gecoached in hun werk. Omdat er 
sprake is van een grote mate van zelfsturing blijft de verdere overhead beperkt. 
De teams kunnen per gemeente op onderdelen  verschillen, binnen de voorwaarden van 
basiskwaliteit.  Gemeenten, werkgebieden en vragen verschillen en hangen nauw samen met 
demografische en sociale factoren. Deze verschillen moeten terug kunnen komen in de 
samenstelling van de jeugd- en gezinsteams.  
 

Relatie met (sociale)wijkteams 

De verbinding van de (sociale) wijkteams en integrale toegang (servicepleinen) met de jeugd- 
en gezinsteams is belangrijk. Deels hebben ze dezelfde opdracht en zijn kinderen en 
volwassene niet los te zien van elkaar. Toch verschillen de decentralisaties ook van elkaar (de 
Wmo betreft vooral begeleiding, jeugd ook behandeling en bescherming)en behoeven daarom 
ook eigen expertises. Beide teams moeten nauw met elkaar verbonden zijn en samenwerken. 
Zo zal het sociale wijkteam/ de integrale toegang geen oordeel kunnen vellen over 
gedragsstoornissen bij kinderen en kunnen jeugd- en gezinsteams niet zonder de 
ondersteuning die vanuit de Wmo voor volwassenen kan worden geboden. 
We willen in de praktijk ontdekken hoe we deze samenhang en verbinding het beste kunnen 
vormgeven. Daarbij is het goed mogelijk dat gemeenten beide teams op termijn 
samenvoegen. 
 
Relatie met huisartsen 

De huisarts heeft een centrale rol in het leven van jeugd en gezinnen. Daarom is het goed dat 
de huisarts naar alle jeugdhulp kan doorverwijzen. We maken goede afspraken over 
bekostiging en integraliteit van jeugdhulp op regionaal en lokaal niveau. De jeugd- en 
gezinsteams werken binnen hun gebied zeer nauw samen met de huisartsen en zijn 
beschikbaar voor advies, triage, diagnostiek en ambulante hulp.  
 
Relatie met vrijgevestigde en kleine aanbieders van hulp  

De relatie van de jeugd- en gezinsteams met de vele aanbieders van behandeling en 
begeleiding die nu uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet wordt vergoed is belangrijk. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om vrijgevestigde psychologen, pedagogen en psychiaters, maar ook 
om aanbieders van groeps- of individuele begeleiding van specifieke doelgroepen, 
zorgboerderijen, logeermogelijkheden. We maken in  2014 goede afspraken over hun plaats 
in het toekomstmodel, de relatie met de jeugd- en gezinsteams en de bekostiging.    
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In Leiderdorp 

In Leiderdorp starten we in januari 2014 met één van de proeftuinen Jeugd en Gezinsteams 
in de regio. In Leiderdorp hebben we met het CJG als laagdrempelige toegang  een sterke 
basis en dit willen we in relatie tot de jeugd- en gezinsteams verder vormgeven.  We hechten 
waarde aan de verbindingen met de andere domeinen, zoals werk15 en Wmo16, maar ook 
onderwijs.  Gezinnen staan namelijk niet op zichzelf. Het is belangrijk om een compleet beeld 
te hebben van de situatie rondom het gezin, waaronder schulden, de werksituatie van de 
ouders, de sociale en medische aspecten. Jeugd en Gezinsteams zullen daarom verbonden 
worden met onder andere de gebiedsgebondenteams, het onderwijs en de huisartsen. Voor 
wat betreft het onderwijs zetten we in op een verbinding met de ontwikkelingen in het 
Passend Onderwijs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Pijler 4: specialistische jeugdhulp 

De vierde pijler wordt gevormd door de specialisten. Het gaat hier om organisaties met 
specialistische expertise op het gebied van opgroeien en opvoeden in situaties waar sprake is 
van ernstige of complexe problemen ten gevolge van: 
∗ problematische gezinssituaties 
∗ psychiatrische stoornissen 
∗ verslaving 
∗ licht verstandelijke beperkingen 
 
Medewerkers van het jeugd- en gezinsteam kunnen met specialistische vragen van ouders en 
jeugdigen terecht bij deze specialisten. In de eerste plaats voor consultatie en advies, zodat 
ze zelf weer verder kunnen. Ook wanneer een kind of gezin nadere diagnostiek of een 
specifieke behandeling, begeleiding of verzorging nodig heeft wordt een specialist 
ingeschakeld. Deze ondersteuning vindt in principe ambulant plaats. Maar het kan nodig zijn 
dat de jeugdige (tijdelijk) in een setting van de specialist verblijft. Voor dagbehandeling of 24-
uurs verblijf. Bij 24-uursverblijf heeft een pleeggezin de uitdrukkelijke voorkeur. 1Gezin1Plan 
blijft bij alle interventies het uitgangspunt: de specialisten leveren een bijdrage aan het 

                                                           
15

 Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014 

Leiderdorp 
16

 Wmo beleidsnota 2013-2016 Leiderdorp 

Voornemens: 

• In gezamenlijkheid te komen tot een dekkend netwerk van jeugd- en gezinsteams. Deze 

hebben een basisvorm, maar kunnen daarbinnen  verschillen per gemeente. 

• De werkzaamheden van de jeugd- en gezinsteams en die van de CJG’s hangen nauw samen. 

We maken een stappenplan waarin we aangeven hoe we tot inhoudelijke en 

organisatorische integratie komen  

• Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden de jeugd- en gezinsteams 

zelf specialistische  zorg kunnen in kunnen zetten. 

• Afspraken maken met huisartsen over bekostiging en integraliteit op regionaal en lokaal 

niveau. 

• Afspraken maken  over plaats in toekomstmodel en bekostiging van kleine aanbieders van 

ggz-hulp, begeleiding en kortdurend verblijf. 
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realiseren van de gezinsdoelen die in dat plan zijn geformuleerd. De jeugd en gezinswerker 
helpt ouders bij het bewaken van de samenhang en de continuïteit.  

 
Verblijf in een gezinsvorm is in principe te prefereren boven verblijf in residentiële opvang. 
Pleegzorg is daarbij een belangrijke zorgvorm.  Helaas haken veel pleegezinnen op den duur 
af, omdat de zorg hen te zwaar valt. Dat willen we zien te voorkomen door pleegzorg te 
stimuleren en oog te hebben voor de positie en ondersteuning van pleegouders en door 
nieuwe vormen van pleegzorg te verkennen. 
 
Voor jongeren in de jeugdzorg is het van groot belang dat zij zeer nauw betrokken zijn bij hun 
eigen plan. Dit is binnen de huidige jeugdzorg lang niet voldoende gewaarborgd. 
We zien in het huidige systeem dat de relatie tussen hulpverlener en jongere lang niet altijd 
goed loopt. Er zijn jongeren die hun voogd niet eens kennen en er zijn jongeren die bij elke 
organisatie of traject weer een andere contactpersoon krijgen. We onderzoeken of een buddy 
systeem ondersteunend kan zijn voor deze jongeren. 
Tot slot is het van belang om na de inzet van specialistische zorg deze ook weer af te schalen 
zodra dat kan. Het traject na een interventie moet altijd duidelijk zijn: het woord 
perspectiefplan is hierbij van toepassing. Daarbij gaat het niet alleen om jeugdhulp maar ook 
om zaken als school, werk en wonen. 
 
Het inschakelen van het gedwongen kader via de Raad voor de Kinderbescherming, en de 
samenwerking met de (gezins)voogd wordt in het model ook beschouwd als het inschakelen 
van een specialistische voorziening. Samenwerking volgens 1Gezin1Plan vormt ook daar de 
basis. 
 
Gemeenten dragen zorg voor een gezamenlijke financiering van deze specialistische hulp. De 
vraag naar deze hulp kan fluctueren en is soms kostbaar. Het is daarom efficiënt om deze 
hulp gezamenlijk te financieren. In het hoofdstuk 5 werken we dit gezamenlijk 
opdrachtgeverschap verder uit. 
Van de aanbieders van deze specialistische hulp vragen we zich te committeren aan de 
regionale visie, uitgangspunten, toekomstmodel en het werken met 1Gezin1Plan. Dit zal als 
kwaliteitseis aan aanbieders worden gesteld. 
 
De instellingen die deelnemen aan de projectgroep Ketenaanpak Jeugd hebben in het kader 
van het Transitiearrangement aangegeven dat zij de frictiekosten vanwege teruglopende 
middelen samen zo veel mogelijk op willen beperken en de kwaliteit van de zorg zo goed 
mogelijk willen bewaken. Zij hebben dit beschreven in een menukaart. Deze bevat onder 
andere maatregelen om de zorg goedkoper en beter te maken, maatregelen om de 
bedrijfsvoering goedkoper te maken door het bundelen van ondersteuningsfuncties en 
gemeenschappelijke afspraken over maatregelen op gebied van personeelsbeleid. De 
opdracht aan de instellingen is om deze initiatieven vast te leggen in een concreet plan van 
aanpak. In 2014 werken zij dit verder uit.  

5.5 Pijler 5:  Hulp in het  gedwongen kader 

Bij de organisatie van hulp in het gedwongen kader zijn gemeenten verplicht regionaal samen 
te werken.  Dit betreft de taken jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdzorg plus en het 
Advies – Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).  In het gedwongen kader 
is er sprake van een uitspraak en maatregel van de rechter. Gemeenten hebben de plicht 
deze op te volgen en uit te voeren. Het gaat hier om specialistische, soms ingrijpende en dure 
vormen van zorg. 
Een ambtelijke werkgroep heeft dit onderdeel uitgewerkt in nauwe samenspraak met alle 
betrokken partijen, waaronder de uitvoerders. De regio’s Holland Rijnland en Midden Holland 
hebben daarbij samengewerkt. De beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de regionale 
aanpak huiselijk geweld maakte deel uit van de werkgroep. De conclusies en aanbevelingen 
zijn als volgt samengevat: 
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5.5.1 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

Gemeenten moeten een AMHK gaan oprichten en in stand houden, waarin het Steunpunt 
Huiselijk Geweld (SHG onder GGD) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK 
onder Bureau Jeugdzorg) samenwerken en er sprake is van 1 gezamenlijke toegang.  
Het AMHK wordt in brede zin verantwoordelijk voor preventie en de aanpak van 
kindermishandeling en geweld in huiselijke kring. Naast casusgerichte aanpak heeft het AMHK 
ook algemene taken zoals beleidsvorming, deskundigheidsbevordering, publiekscampagnes en 
voorlichting. 
Het AMHK wordt ondergebracht bij de GGD en moet per 1 januari 2015 daadwerkelijk 
functionerend zijn. Reden voor deze keuze is dat de meldingen vaak het gedrag van 
volwassenen betreffen en in een brede context en niet beperkt tot jeugd moeten worden 
opgepakt. In 2014 werken we het AMHK verder uit. Daarbij is het van belang dat: 

• Het AMHK makkelijk bereikbaar is  
• nauw samenwerkt met de jeugd en gezinsteams en basisvoorzieningen als onderwijs, 

huisartsen, de jeugdgezondheidszorg en met de Raad voor de Kinderbescherming,  
• dat er snel gehandeld wordt en  
• dat er geen dubbel onderzoek plaatsvindt als er bemoeienis en onderzoek is vanuit de 

Raad voor de Kinderbescherming 
Het AMHK moet goed aanstuurbaar zijn vanuit de gemeenten. Met de GGD zal worden 
overlegd hoe gemeenten dit willen vormgegeven en wat bestuurlijke, organisatorische en 
financiële consequenties zijn van deze taakuitbreiding. Voor de medewerkers van het huidige 
AMK geldt zoveel als mogelijk het adagium mens volgt werk /instelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 Jeugdbescherming en –reclassering 

Vanaf 2015 worden kinderbeschermingsmaatregelen en -reclassering uitgevoerd door 
gecertificeerde instellingen. Gemeenten moeten zorgen voor een toereikend aanbod van 
gecertificeerde instellingen. Bij de transitie van de jeugdzorg ligt de nadruk op de 
transformatie van het vrijwillig kader.  
Het gedwongen kader moet daar goed op aansluiten. We hechten bij de transitie van 
jeugdbescherming en -reclassering aan behoud van expertise en bepleiten een integraal en 
doorlopend proces van hulpverlening, ook als een gedwongen maatregel wordt op gelegd. 
 
Voor de organisatie van de jeugdbescherming en -reclassering maken we zoveel als mogelijk 
afspraken met de huidige uitvoerder in de regio, zijnde het huidige Bureau Jeugdzorg en met 
de instellingen die nu onder het mandaat van BJZ de jeugdbescherming- en de 
jeugdreclassering uitvoeren (William Schrikker Groep, Leger des Heils en de Stichting 
Gereformeerd Jeugdwerk). Daarbij moeten deze organisaties ervoor zorgen gecertificeerd te 
zijn. Bureau Jeugdzorg wordt hoofdaannemer en maakt samenwerkingsafspraken met de 
andere instellingen zodat hulpverlening aan speciale doelgroepen wordt geborgd. 
De uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn provinciaal en landelijk 
georganiseerd. De omvang van het werkgebied is groter dan onze regio, maar wij eisen dat 
ook deze uitvoerders de visie en werkwijze van onze regio volledig onderschrijven en 
uitvoeren. Dat vraagt om flexibiliteit van deze bovenregionale uitvoerders, omdat de 
jeugdhulpmodellen per regio kunnen verschillen. 
We waken ervoor dat de overgang van vrijwillig naar gedwongen kader vloeiend verloopt en 
dat er geen gescheiden zorgcircuits ontstaan. Dat betekent dat de expertise vanuit de Raad 
voor de Kinderbescherming en de uitvoerder van de jeugdbescherming en jeugdreclassering 
makkelijk ingeschakeld kan worden voor advies en consultatie. Op die manier kan een 

Voornemens: 

• Het in te richten AMHK te positioneren bij de GGD 

• Nauwe samenwerking te garanderen tussen AMHK, jeugd- en gezinsteams en Raad 

voor de Kinderbescherming 

• aansturing vanuit gemeenten te garanderen  

• de GGD organisatie onder regie van de gemeenten aan te passen op deze 

uitbreiding 
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maatregel soms worden voorkomen. Anderzijds blijft het jeugd en gezinsteam altijd 
betrokken bij de hulp die vanuit het gedwongen kader wordt ingezet. Er moet altijd een 
doorlopend zorgproces zijn van preventie tot curatie en bescherming voor de cliënt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.5.3 Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) 

Gemeenten moeten zorgen voor een toereikend aanbod van instellingen die jeugdzorgplus 
leveren. Op de organisatievorm en de aansturing van jeugdzorgplus instellingen hebben 
gemeenten vermoedelijk geen of weinig invloed. De schaal waarop in jeugdzorgplus wordt 
voorzien zal naar verwachting minimaal het niveau van Hollands Midden17 zijn. Voorstel is 
landelijke richtlijnen voor de financiering en organisatie van jeugdzorgplus af te wachten. 
Gemeenten zetten in op krachtige preventieve hulpverlening aan de voorkant om het aantal 
jeugdzorgplusplaatsingen te beperken.  
Jeugdzorg plus in gesloten vorm, is slechts een episode in een traject. Het streven is om deze 
episode te voorkomen en – wanneer nodig -  zoveel mogelijk te verkorten. Daarom wordt in 
de gesloten jeugdzorg gewerkt met trajectplannen voor een jongere. In de trajectplannen 
staat wat nodig is binnen de jeugdzorg plus en wat bij terugkeer naar huis verder nodig is. 
Afstemming met de school van de jeugdige is daarbij zeker noodzakelijk, maar ook nauwe 
samenwerking met de hulp in vrijwillig kader kan aan de orde zijn. Daar ligt de link met 
1Gezin1Plan. 
 Verder moet gewerkt worden aan verbetering van het uitstroomperspectief van in 
jeugdzorgplus geplaatste jongeren. Ook bij plaatsing in de jeugdzorgplus moet er sprake zijn 
van een doorlopend proces dat is gericht op lange termijn perspectief voor de jongere, ook 
waar het, naast onderwijs, gaat om werk en wonen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn 
voor de omgeving van de jongere. Als daar niets verandert, is het effect van de jeugdhulp 
immers vaak beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.4 Relatie met de veiligheidsketen en crisisdienst 

 
Samenwerking met de politie  

In het huidige systeem wordt in veel gemeenten van de Leidse regio en de Rijnstreek gewerkt 
met het Jeugdpreventieteam (JPT). Medewerkers (maatschappelijk werkers) van het huidige 
Bureau Jeugdzorg zijn werkzaam op het politiebureau, pakken zorgsignalen vanuit de politie 

                                                           
17

 Hollands Midden is het gebied van de regio’s Holland Rijnland (Zuid-Holland Noord) en Midden-Holland 

Voornemens: 

• De uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering te beleggen bij 

gekwalificeerde instellingen met het huidige Bureau Jeugdzorg als hoofdaannemer dat 

samenwerkingsafspraken maakt met andere uitvoerders zodat hulpverlening aan 

speciale doelgroepen wordt gewaarborgd. 

• De uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Holland Rijnland sluit 

naadloos aan bij het regionale jeugdhulpmodel, jeugd- en gezinsteams en werken dus 

met 1Gezin1Plan 

• De overgang van vrijwillig naar gedwongen kader verloopt vloeiend, er ontstaan geen 

gescheiden zorgcircuits en er is een doorlopend zorgproces van preventie tot curatie 

en bescherming voor de cliënt 

 

Voornemen: 

• Een traject in de jeugdzorg plus is gericht op perspectief en terugkeer naar de eigen 

omgeving en herstel van het dagelijks leven (onderwijs etc.).  
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binnen 2 werkdagen op en hebben de mogelijkheid om gedurende een periode van ca. 3 
maanden daadwerkelijk ondersteuning te bieden. 
In de Duin en Bollenstreek werkt men met het Jeugdpreventieproject (JPP), dat wordt 
uitgevoerd door het maatschappelijk werk. De relatie met de zorgmeldingen vanuit de politie 
is daar minder expliciet belegd. 
De politie geeft aan veel waarde te hechten aan een nauwe en directe relatie met de 
jeugdhulp, nu en in de toekomst. We maken daarvoor aparte afspraken waarbij de jeugd- en 
gezinsteams en de politie nauw aan elkaar worden verbonden. Het is de vraag of een apart 
JPT en JPP dan nog wenselijk is. Over dit vraagstuk wordt op korte termijn een apart voorstel 
gedaan. 
De samenwerking in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voortgezet. 
Er worden afspraken gemaakt om deze signalen door te geven aan het AMHK of het 
desbetreffende jeugd en gezinsteam. 
 
 
 
 

 

 

 

Relatie met Veiligheidshuis en casuïstiek overleg in de veiligheidsketen 

Het Veiligheidshuis is in onze regio nog volop in ontwikkeling. Gezocht wordt naar een goede 
aansluiting van het Veiligheidshuis op lokale en subregionale structuren. Het verplichte 
justitieel casusoverleg (JCO) vindt veelal plaats in het Veiligheidshuis. Er is ook casusoverleg 
tussen het Veiligheidshuis en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Bij de komst van het AMHK kan 
dit overleg zowel jeugdigen als volwassenen betreffen.  
Voorgesteld wordt  bij jeugd per casus te zorgen voor een goede aansluiting met het 
desbetreffende jeugd- en gezinsteam en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zo kan 
de medewerker van het jeugd- en gezinsteam aanschuiven bij het JCO om wederzijdse 
afstemming te garanderen. We werken dit in 2014 verder uit en streven daarbij naar 1 
doorlopend jeugdhulpproces voor een jongere, dat gericht is op perspectief en het versterken 
van de eigen kracht.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Relatie met de crisisdienst 

Gemeenten hebben  op grond van de Jeugdwet de wettelijke verplichting een 24-uurs 
crisisdienst te organiseren. We constateren dat binnen verschillende domeinen crisisdiensten 
functioneren. Daarbij is het voor bijvoorbeeld de politie vaak onduidelijk waar ze terecht 
kunnen. We vragen de diverse organisaties die een crisisdienst hebben met een voorstel te 
komen voor een integrale 24-uurs crisisdienst die ook recht doet aan de verschillende 
expertises en vormen van behandeling die nodig zijn. 
Deze crisisdienst kan wellicht ook een rol spelen bij de coördinatie van plaatsing in 
specialistische  residentiële voorzieningen. Hierbij is regionale coördinatie noodzakelijk. Zij 
doen dit in nauwe samenspraak met de jeugd- en gezinsteams. We onderzoeken in 2014 of 
deze optie werkbaar is. 
 
 

 

 
Voornemens: 

• De diverse organisaties die nu een 24-uurs crisisdienst hebben wordt gevraagd met 

een voorstel te komen tot een integrale 24-uurs crisisdienst. 

• De mogelijke relatie van deze crisisdienst met plaatsingscoördinatie in zware 

residentiële voorzieningen te onderzoeken 

Voornemens: 

• De jeugd- en gezinsteams krijgen nauwe verbinding met de politie.  

• De consequenties voor het JPT en JPP worden nader uitgewerkt. 

Voornemen: 

• Veiligheidshuis, AMHK en jeugd- en gezinsteams werken nauw samen op 

casusniveau. Daarbij moet er sprake zijn van 1 continu proces voor de cliënt. 
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5.6 Pijler 6: Verbinding met andere domeinen: 1Gezin1Plan(1Gezicht) 

Uitgangspunt van 1Gezin1Plan is het versterken van de eigen kracht van een gezin, met de 
ouder als regisseur van het eigen gezinsleven. Ouders, jongeren, leden uit hun sociaal 
netwerk en betrokken instanties werken samen om de doelen van het gezin te realiseren. 
Met behulp van de werkwijze 1Gezin1Plan wordt een integraal gezinsplan opgesteld. Dat 
vormt de verbinding met ondersteuning vanuit bijvoorbeeld onderwijs, Wmo, Werk & 
inkomen, schuldhulpverlening, volwassenenzorg. 1Gezin1Plan vormt ook de basis voor de 
samenwerking met sociale wijkteams en het veiligheidshuis.  
Het is belangrijk dat ook vanuit deze domeinen met de principes en werkwijze van 1 gezin 1 
plan gewerkt wordt. Zo ontstaan integrale hulpplannen op maat voor dat kind of gezin waarbij 
alle leefdomeinen die een rol spelen bij de problematiek betrokken zijn. 
 

1 gezicht 

Het plan bevat ook duidelijkheid wie het aanspreekpunt is voor het gezin of de jongere: 1 
gezicht. Daarbij moet nadrukkelijk sprake zijn van continuïteit. 
In de huidige jeugdzorg zien we bij jongeren in de jeugdhulp een trits van wisselende 
contactpersonen, zeker als er sprake is van meerdere interventies of wanneer een jongere in 
meerdere instellingen verblijft. Er moet sprake zijn van zorgcontinuïteit en een vast 
aanspreekpunt. In een aantal gevallen zal er toch sprake zijn van meerdere hulpverleners. 
Dat kan zo zijn bij hulp op school en in het gezin. Dit vraagt om andere expertises. Daarom is 
het van groot belang dat er een integraal hulpplan ligt waaraan de hulpverleners zich 
conformeren en waarin ieders rol duidelijk is. 
 
In Leiderdorp 

De verbinding met andere domeinen is voor Leiderdorp een belangrijke kans binnen de 
ontwikkeling van de decentralisaties. De verbindende factor is hierin de methodiek 1 Gezin 
1Plan(1Gezicht). Deze komt dan ook terug in de notitie ‘Toekomst van het sociaal domein’ , 
in de uitwerking  van de  Leiderdorpse Sociale gebiedsgebondenteams en de Jeugd- en 
gezinsteams. 
 
Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het niet uitmaakt waar een gezin/huishouden voor 
het eerst aan de bel trekt. Zo kan het goed zijn dat een gezin dat in beeld komt bij een 
sociaal gebiedsgebondenteam iemand uit het jeugd- en gezinsteam als aanspreekpunt krijgt.  
Ouders en jeugdigen zijn al bekend met het CJG het is een natuurlijke plek geworden om 
aan te kloppen met vragen over de opvoeding, e.d. Op het terrein van werk en inkomen is 
het gezamenlijke loket in Leiden een natuurlijke toegang. Voor zorg en welzijn is het loket 
meer versnipperd (Wmo-loket, welzijnsinstelling) en is het de bedoeling dat de nieuw te 
vormen gebiedsgebonden teams een duidelijk loket gaan vormen. 
 
In Leiderdorp gaan we het CJG en het gebiedsgebonden team aan elkaar koppelen (fysiek of 
wel in de backoffice). Zo zouden we naar een toegangspoort voor de leeftijdsgroep 0-100 
kunnen komen. Ook vanuit het domein werk zullen taken en functies worden ondergebracht 
bij het wijkteam, om zo de integrale ondersteuning te versterken. Het kiezen voor meerdere 
toegangspoorten zegt overigens niets over (de mate van) integraal werken. 
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5.7 Toegang tot jeugdhulp 

De wet maakt een onderscheid tussen vrij toegankelijke en hulp waarvoor een “beschikking” 
nodig is. 
Vrij toegankelijke hulp komt vooral voor in de eerste twee pijlers van het toekomstmodel. Het 
gaat dan om zaken als Jeugdgezondheidszorg, licht pedagogisch advies en vormen van 
laagdrempelige ondersteuning. Gemeenten bekostigen deze vormen van hulp ook nu al. 
 
Voor de wat meer complexe vrijwillige hulp loopt de toegang in onze visie op twee manieren 
en via 1Gezin1Plan 

a) Via de jeugd- en gezinsteams. Zij stellen met de cliënt samen een (gezins)plan op. Dit 
plan kan als beschikking fungeren naar de desbetreffende zorg. De jeugd- en 
gezinswerker voert daarbij deze hulp gedeeltelijk zelf uit. Wanneer specialistische hulp 
nodig is kan het jeugd- en gezinsteam deze zelf betrekken en inschakelen. Jongeren 
kunnen ook zelf hulp zoeken (bv via de huisarts of het jeugd- en gezinsteam). Hoewel 
het altijd wenselijk is ouders te kunnen betrekken bij hulp, is dit niet altijd vanaf het 
begin mogelijk en is het belangrijk dat te toegang tot zorg ook dan open staat voor de 
jongeren. Bij wet is dit geregeld in de WGBO waar elke jongere vanaf 16 jaar een 
eigen behandelovereenkomst mag afsluiten. 
 
“Ieder jaar heb ik stress omdat ik formulieren in moet vullen om een PGB aan te 
vragen. Ik ben altijd bang dat er geen PGB meer wordt toegewezen, terwijl de situatie 
en de problematiek van mijn kind hetzelfde is gebleven.” – ouder –  

 
b) Jeugdhulp is volgens de wet ook toegankelijk via de huisarts, medisch specialist of de 

jeugdarts. We maken in 2014 duidelijke afspraken met deze beroepsgroepen onder 
welke condities dit gebeurt. In acute situaties, of wanneer duidelijk is dat er sprake is 
van ernstiger psychiatrische problematiek zonder bijkomende problemen in het gezin, 
dan kan de arts direct verwijzen. Gaat het om problemen op meerder levensgebieden, 
of is triage of basisdiagnostiek nodig dan is er nauwe samenwerking tussen arts en 
jeugd- en gezinsteam. Tot slot moeten afspraken worden gemaakt in verband met 
kostenbeheersing omdat de gemeente de hulp moet betalen. Daarbij moeten we 
voorkomen dat dit tot dubbele trajecten voor de cliënt en administratieve rompslomp 
leidt.  

 

In Leiderdorp 

Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop de hulpvragers zich 
melden of worden gemeld met een ondersteuningsvraag. Toegang is de deur naar het 
antwoord op de (hulp)vraag. Leiderdorp wil bij de inrichting van het sociaal domein de 
natuurlijke weg van de burger met een vraag leidend te laten zijn. Als iemand een vraag 
heeft zal hij/zij daar in eerste instantie aankloppen bij een voor hem vertrouwde plek. Dit 
kan de huisarts, een goede buur, het CJG, de school, het werkplein en zelfs het internet zijn. 
Heel veel vragen kunnen en worden op deze wijze afgevangen en opgelost. In Leiderdorp 
willen we de CJG aan de sociale gebiedsgebondenteams koppelen en vervolgens integreren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voornemens: 

• De toegang tot jeugdhulp te laten lopen via de jeugd- en gezinsteams, jeugdarts, 

huisartsen en medisch specialisten 

• Uit te werken aan welke voorwaarden het gezinsplan moet voldoen om als beschikking te 

kunnen dienen 

• Heldere afspraken te maken met artsen over financiering van hulp, triage en diagnostiek 
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6. Relatie met (passend) onderwijs 

 
In de visie geven gemeenten aan het onderwijs als belangrijk tweede milieu te zien. Kinderen 
wonen thuis, maar zitten daarnaast een groot deel van de dag op school. Daar worden 
talenten en problemen al vroeg ontdekt en leren kinderen zich te ontplooien en ontwikkelen. 
Problemen thuis geven vaak ook problemen op school en hetzelfde geldt omgekeerd. Daarom 
is het van groot belang dat de zorg in het onderwijsdomein nauw wordt afgestemd met de 
jeugdhulp die vanuit gemeenten wordt georganiseerd. We maken daarbij onderscheid tussen 
primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook het speciaal onderwijs 
heeft onze specifieke aandacht. Daar komen veel specifieke problemen voor die om gerichte 
hulp en ondersteuning vragen. We willen de ondersteuning van deze scholen en hun 
leerlingen versterken. 
 
Samen met de zes regionale samenwerkingsverbanden en het landelijk reformatorisch 
samenwerkingsverband is een gemeenschappelijke visie ontwikkeld over hoe de kaders van 
passend onderwijs en de transitie jeugdzorg met elkaar verbonden worden. Hiermee willen wij 
bereiken dat er een afgestemde, dekkende en passende structuur van onderwijs, zorg en 
ondersteuning ontstaat. De gehele visie is terug te lezen in bijlage 4. 
Kern van deze gemeenschappelijke visie is, naast de veranderingen in structuren en 
instrumenten, daadwerkelijk te zorgen voor een cultuuromslag, die het mogelijk maakt het 
arrangeren van ondersteuning door deskundige professionals in de praktijk te realiseren. 
Alleen dan is het echt mogelijk om de denk- en handelingskaders zoals ‘handelingsgericht 
werken’ en ‘1 kind-1gezin-1 plan’ tot hun recht te laten komen.  
Met de samenwerkingsverbanden is afgesproken dat in de drie subregio’s de 
ontwikkelagenda, zoals beschreven in de gezamenlijke visie, verder wordt uitgewerkt. 
Daarbij zijn de samenwerkingsverbanden voor gemeenten gesprekspartner op beleids- en 
managementniveau en is de school dat op uitvoerend niveau. 
 
In de proeftuinen wordt in 2014 het werken met integrale ondersteuningsplannen in primair-, 
speciaal – en voortgezet onderwijs samen met het onderwijs (samenwerkingsverbanden en 
scholen in het gebied) verder vormgegeven. 
 

6.1  Primair basisonderwijs  

Hier fungeren de jeugd- en gezinsteams als eerste ondersteuner voor de school en de 
leerkracht. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen het lokale jeugd- en 
gezinsteam, die snel beschikbaar is voor advies en consultatie. Zij maken onderdeel uit van 
het ondersteuningsteam van een school in welke vorm dan ook. Daarmee krijgt het onderwijs 
een verbreding van de expertise en kan er snel ambulante hulp worden ingezet. Wanneer de 
expertise vanuit een ander specialisme nodig is, wordt deze vanuit het jeugd- en gezinsteam 
ingeschakeld, die in samenwerking met een intern begeleider, onderwijsspecialist of 
orthopedagoog aan de slag gaat. 
 
Gebiedsgebonden teams zijn niet voor alle scholen in het primair onderwijs toereikend. De 
meeste speciaal basisonderwijsscholen bestrijken een groter gebied. Dit geldt zeker voor het 
speciaal onderwijs. Voor de verschillende reformatorische scholen geldt dit ook. Koppeling aan 
woonplaats kind is dus in deze gevallen een aandachtspunt. De jeugd- en gezinswerkers 
moeten waar dat nodig is, gemakkelijk schakelen en  samenwerken met of overdragen aan 
het jeugd- en gezinsteam in de woonplaats van het kind. 
 
Samen met ouders wordt een hulpplan met duidelijke doelen opgesteld volgens de principes 
van 1gezin1plan, of zoals het onderwijs spreekt van 1kind1gezin1plan. Dit integrale plan 
omvat zowel de hulp vanuit school als vanuit de gemeentelijke domeinen. Het plan geldt voor 
de gemeenten als “beschikking”. 
Deze werkwijze vervangt het  schoolmaatschappelijk werk en de inzet in zorg en adviesteams. 
 Indien nodig legt een school direct contact met de jeugdgezondheidszorg, wanneer het een 
oplossing betreft die hier passend is. Uitgangspunten bij de samenwerking tussen jeugdhulp 
en onderwijs zijn: 
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- elke school heeft een vast contactpersoon in het jeugd- en gezinsteam 
- deze contactpersoon schakelt snel met het lokale team wanneer school en woonplaats niet 

samenvallen, zoals bijvoorbeeld bij het speciaal onderwijs . 
- ouders zijn zoveel als mogelijk aanwezig bij gesprekken over hun kind 
- een hulpplan wordt in overleg met ouders opgesteld 
- het plan bevat duidelijke doelen op alle betreffende leefgebieden 
- het plan omvat zowel ondersteuning vanuit school als vanuit jeugdhulp en/of het gehele 

sociale domein 
- het onderwijs wordt goed geïnformeerd over het verloop van het deel van het hulpplan 

waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Hetzelfde geldt omgekeerd. 

6.2 Voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs 

In het voortgezet onderwijs (vo) en speciaal onderwijs zijn de jeugd- en gezinsteams 
lastig te koppelen aan de scholen omdat kinderen (verwijderd: in het voortgezet onderwijs en 
mbo uit meer gemeenten en delen van een stad afkomstig zijn. Dit geldt ook voor het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
De gedachte is hier dat elke school een eigen jeugd- en gezinswerker(de term schoolcoach 
zou hier een optie zijn) heeft die snel beschikbaar is voor advies en consultatie. Waar nodig 
kan deze contactpersoon schakelen met het desbetreffende  jeugd- en gezinsteams, wanneer 
aanvullende  diagnostiek en ambulante hulp nodig is. Een goede werkwijze is hierbij 
essentieel. Gemeenten zullen in gezamenlijkheid deze contactpersonen financieren, maar als 
er hulp geleverd moet worden zal er vaak ook geschakeld moeten worden met de woonplaats 
van de leerling. Dit wordt nader uitgewerkt in samenwerking met het onderwijs, en zal 
specifieke aandacht krijgen in de proeftuinen. 
Verder gelden voor het vo dezelfde uitgangspunten als bij het primair onderwijs. 
 

6.3 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 

Ook het middelbaar beroepsonderwijs wordt volgens de nieuwe wet geacht passend onderwijs 
te bieden. Het mbo wordt echter nauwelijks genoemd in de wet. Ook in de beleidsbrief 
passend onderwijs neemt het mbo een beperkte plaats in. Er wordt verwezen naar de Wet 
gelijke behandeling. Volgens die wet zijn mbo-instellingen verplicht voor deelnemers met een 
beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij het een onevenredige belasting 
vormt voor de instelling.  
Om passend onderwijs in het mbo goed in te regelen is het nodig dat het mbo afstemt met 
andere mbo instellingen in de regio en de gemeenten. De informatie die hiervoor nodig is, is 
voor gemeenten van belang om de zorg voor jeugd buiten het onderwijs goed af te kunnen 
stemmen op het ondersteuningsaanbod binnen het mbo.  
Het verdient aanbeveling deze punten zoveel mogelijk in samenspraak tussen mbo’s en 
gemeenten te bespreken. Het gaat daarbij om de volgende punten: 

� Inventarisatie van de studentenpopulatie die de mbo-instelling nu binnen heeft, en 
welke ondersteuning nu geboden wordt.  

� Welke basisvoorzieningen treft het mbo in de regio? Hoe organiseren ze extra 
ondersteuning? Wat doen ze binnen de school en wat laten ze over aan andere 
instanties? Hoeveel komt neer op een docent en hoeveel op een gespecialiseerde 
medewerker? 

� Hoe organiseert het mbo de zorgtoewijzing in de eigen instelling?  
� Hoe werken mbo opleidingen in de regio? Worden er per vestiging of per regio 

afspraken gemaakt? Hoe wordt omgegaan met grensverkeer?  
� Welke effecten heeft de invoering van passend onderwijs op de rendementscijfers van 

het mbo? In de niveaus 2, 3 en 4 zal door Passend onderwijs zelf niet veel 
verschuiving optreden, de verwachting is dat het hier om een zelfde groep jongeren 
met beperkingen gaat die nu ook al in de instellingen worden bediend. 

� Op niveau 1, de entreeopleidingen is mogelijk wel een toename te verwachten van 
ongediplomeerde instroom uit het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs zal 
door de invoering van passend onderwijs meer moeite hebben om de leerlingen die 
eerder naar het speciaal onderwijs gingen en nu regulier onderwijs volgen naar een 
diploma toe te leiden.  

Ook bij het mbo gelden verder de algemene uitgangspunten voor jeugdhulp en onderwijs. 
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6.4 Dyslexiezorg 

De wet geeft gemeenten ook een rol bij specialistische dyslexiezorg. Deze zorg wordt 
geboden door gecertificeerde behandelaars, vaak gespecialiseerde psychologen of 
orthopedagogen. Gemeenten en onderwijs maken duidelijke afspraken welke zorg het hier 
betreft en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
In Leiderdorp 

 
In voorbereiding op de Jeugdwet werkt Leiderdorp intensief samen in Holland 
Rijnlandlandverband. Voor passend onderwijs geldt hetzelfde. Afspraken worden echter met 
de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. 
gemaakt. Er wordt naar gestreefd om met alle betrokken gemeenten (Kaag en Braassem, 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude) op één lijn te 
komen. De samenwerkingsverbanden zijn op de hoogte van en worden betrokken bij het 
jeugdbeleid. Er is afgesproken dat de in Holland Rijnland vastgestelde uitgangspunten voor 
het jeugdbeleid ook leidend zijn voor de verbinding met passend onderwijs. 
Wij willen een effectieve en efficiënte samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten 
creëren waarbij het belang van het kind centraal staat18. Daarbij is de wijze waarop de 
verbinding onderwijs-jeugdhulp is ingericht cruciaal. In het Op Overeenstemming Gericht 
Overleg (OOGO) worden daarover afspraken gemaakt. 
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 Dit sluit naadloos aan op de onderwijsvisie (Onderwijs op de Agenda, 2012) waarin wij hebben vastgelegd dat 

wij met het onderwijsveld vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid het onderwijs 

het onderwijs en jeugd(zorg)beleid vormgeven. Samen – en in samenhang – zullen wij passend onderwijs en 

daarbij passende opvoed- en opgroeiondersteuning bieden aan het kind of de jongere en het gezin. 

Voornemens: 

• De jeugd- en gezinswerkers zijn nauw verbonden met alle vormen van onderwijs  

• Ouders en/of jeugdige, het onderwijs en de jeugd- en gezinswerker stellen een 

gezamenlijk hulpplan op volgens de principes van 1kind 1 gezin 1 plan en houden elkaar 

op de hoogte over de voortgang van de hulp uit dit plan.  

• Het plan omvat zowel de ondersteuning vanuit de school, jeugdhulp als andere 

ondersteuning vanuit het gemeentelijk domein 

• Rondom dyslexiezorg wordt duidelijk afgesproken wat onder de zorg van onderwijs en de 

zorg van gemeenten valt. 

• De genoemde punten met het mbo bespreken en nader uit te werken. 

• Op subregionaal niveau wordt de ontwikkelagenda verder uitgewerkt. 
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7. De gemeente als regisseur 

7.1 Opdrachtgeverschap 

Gemeenten worden zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor het hele 
jeugdhulpstelsel. Daarbij zal het niet gaan om de cliënt inhoudelijke verantwoordelijkheid, die 
bij de hulpverlening ligt op basis van daar geldende kwaliteitseisen, certificering etc. 
Er moet niet alleen sprake zijn van een transitie, maar ook van inhoudelijke en 
organisatorische transformatie van de jeugdhulp. Dat vraagt van gemeenten en instellingen 
een grote inspanning om ook het bij de transformatie behorende veranderingsproces vorm te 
geven. 
Op financieel gebied zijn er zorgen of de beschikbare budgetten voldoende zijn om de vraag 
naar jeugdhulp te kunnen honoreren, zeker omdat het soms gaat om benodigde maar dure 
voorzieningen en trajecten. 
Waar het gaat om specialistische zorg zal de vraag daarnaar in kleinere gemeenten minder 
omvangrijk en frequent zijn. Toch moeten ook in die gemeenten alle vormen van jeugdhulp 
beschikbaar en toegankelijk zijn. 
 
In de visie van Holland Rijnland staat dat we streven naar integrale hulp. Dat vraagt wat van 
het nu versnipperde veld van aanbieders. Het aanbod is verkokerd, mede door de financiering 
in het verleden. Een groot aantal aanbieders betreft grote instellingen die ver over de grenzen 
van onze regio heen werken. En toch willen we dat de hulp dichterbij komt en integraal en 
vraaggestuurd wordt. 
Om al dit soort grote veranderingen mogelijk te maken is scherpe sturing en 
opdrachtgeverschap van samenwerkende gemeenten nodig. 
 
Holland Rijnland kent een jarenlange samenwerking op het gebied van jeugd die ons hierbij 
helpt. We willen een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap ontwikkelen, vanuit de inhoud en 
onze visie19. Hoe organiseer je de hulp vanuit inhoudelijke doelen, hoe borg en monitor je 
kwaliteit, hoe creëer je ruimte voor initiatief en zelfsturing van professionals, hoe voorkom je 
bureaucratie en handelen vanuit instellingsbelang en wat betekent dat voor het 
opdrachtgeverschap van gemeenten? 
De transitie en transformatie hebben ook als doel de huidige bureaucratie te doorbreken. Hoe 
voorkomen we dat we zelf als 16 gemeenten aanbieders gaan opzadelen met 16 keer onze 
eigen ideeën en voorwaarden? 
 
Er is eerst gekeken op welke schaal en voor welk onderdeel van de jeugdhulp gemeenten hun 
opdrachtgeverschap organiseren. Daarbij staat nadrukkelijk centraal dat die jeugdhulp altijd 
zo nabij als mogelijk en in nauwe samenspraak met de cliënt wordt uitgevoerd.  
Om de beweging van grote bovenregionaal, vaak aanbod gestuurde instellingen naar integrale 
hulp nabij mogelijk te maken, is massa nodig van de gezamenlijke gemeenten in Holland 
Rijnland. 
De omslag naar jeugd- en gezinsteam bijvoorbeeld betekent voor de instellingen heel erg 
veel. Zij zullen een substantieel deel van hun medewerkers afstaan aan de jeugd- en 
gezinsteams die van daar uit worden aangestuurd. 
Aanbieders zullen hun specialistische zorg veel meer in samenhang gaan aanbieden, nauw 
aansluitend op de jeugd- en gezinsteams, artsen etc. 
Het zal naar verwachting een aantal jaren duren voor het toekomstmodel zich helemaal heeft 
ontwikkeld. In die fase is het belangrijk dat gemeenten door gezamenlijk te sturen een 
krachtig regisseur kunnen zijn. Daarbij is het doel niet dat we regionaal alles uitvoeren, maar 
wel dat we regionaal sturen opdat de uitvoering naar het lokale niveau gaat. Sturing op de 
uitvoering vindt op lokaal niveau plaats. 
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 In de bijdragen van Annemarie van Dalen staat een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap, ontwikkeld vanuit 

een ‘doorleefde visie’ centraal. Voor een film zie www.hollandrijnland.net  
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De volgende schaal wordt voorgesteld per onderdeel van de jeugdhulp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 
7.1 
voorgeste
lde 
samenwe

rkingsschalen jeugdhulp Holland Rijnland 
 
N.B. 
Het is mogelijk dat op onderdelen op basis van efficiency overwegingen nauwere 
samenwerking met de regio Midden Holland wordt gezocht.  
 
Het CJG en de jeugd- en gezinsteams werken voorlopig vanuit de moederorganisaties waar de 
teamleden werkzaam zijn. Het is de vraag of deze netwerkorganisatie op termijn voldoende 
is. Daarom wordt onderzocht of een nieuw te vormen integrale organisatie wenselijk is. 
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 Onder subregionaal verstaan we in Holland Rijnland: Leidse regio, Duin en Bollenstreek en Rijnstreek 

Onderdeel 

 

Pijler 1 en 2 toekomstmodel 
Preventieprogramma  

Organisatieschaal 

 

Regionale 
kwaliteitstoets 

Inkoopschaal 

 

 

lokaal 

Pijler 3 
Jeugd- en gezinsteams 
 

Regionaal, met veel 
ruimte voor lokale 
invulling en accenten 

Regionaal/ 
subregionaal/ 
lokaal 

Pijler 4 
Intensieve / specialistische 
zorg . Hieronder vallen vormen 
van specialistische ambulante 
hulp en behandeling, 
gespecialiseerde daghulp, 
residentiële zorg, pleegzorg  en 
de crisishulp. 

regionaal Regionaal 
 

Residentiële zorg 
 

regionaal regionaal 

Begeleiding en verzorging  lokaal, 
subregionaal20,  
regionaal 
 
 

lokaal, 
subregionaal, 
regionaal 

Pleegzorg 
 

regionaal regionaal 

AMHK 
 

Regionaal i.s.m. 
Midden Holland 

Regionaal i.s.m. 
Midden Holland 

Crisisdienst regionaal regionaal 

Justitiële maatregelen 
 

regionaal regionaal 

Voornemens: 

• Gemeenten in Holland Rijnland bundelen hun krachten om de benodigde 

cultuur- en organisatie veranderingen en optimale efficiency en effectiviteit 

te realiseren  

• Daarbij werken gemeenten  op onderdelen volgens bovenstaand schema 

samen (figuur 7.1) 

• Op termijn wordt onderzocht of het CJG en de daarin werkende jeugd- en 

gezinsteams in  een nieuw te vormen organisatie moeten worden 

ondergebracht. 
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7.2 Samenwerkingsmodel 

Een belangrijke vraag is de wijze waarop de gemeenten hun samenwerking willen vormgeven 
en organiseren. Het betreft dan een al dan niet gedeeld opdrachtgeverschap, financiering en 
contractering. 
 
Een brede 3D regionale werkgroep heeft zich over dit vraagstuk gebogen en komt met de 
volgende aanbevelingen voor de onderdelen die gezamenlijk zouden moeten worden opgepakt 
Voorstel te kiezen voor de meest intensieve vorm van regionale samenwerking voor alle 
vormen van jeugdhulp die vallen onder pijler 4 van het toekomst model (specialistische zorg) 
Voor pijler 3, de jeugd- en gezinsteams wordt gezamenlijke contractering voorgesteld.  
Omdat dit een geheel nieuwe concept is moeten gemeenten in gezamenlijkheid opdrachtgever 
zijn van de inhoudelijke invulling van het jeugd- en gezinsteam concept. De teams zelf 
kunnen, binnen de marges per team verschillen in samenstelling en omvang. Ze werken 
lokaal en de aansturing en inbedding van de uitvoering vindt vooral lokaal plaats.  
Bij zaken als deskundigheidsbevordering en inhoudelijke ontwikkeling werken gemeenten 
weer nauw samen. 
Voor pijler twee, het preventieve aanbod wordt voorgesteld gebruik te maken van 
product/prijsafspraken, zoals nu het geval is bij de Jeugdgezondheidszorg en wordt verwezen 
naar de kwaliteitstoets zoals die beschreven is bij de pijlers 1 en 2.  
 
Contractering van specialistische jeugdhulp vindt regionaal plaats, indien mogelijk samen met 
de contractering van die onderdelen van specialistische ondersteuning in het kader van de 
Wmo waarvoor regionaal opdrachtgeverschap afgesproken wordt. 
Medio 2014 zal al begonnen moeten worden met het contracteren van aanbieders. Voorstel is  
gezamenlijk als gemeenten op te treden als opdrachtgever. Op die manier zijn gemeenten  
een krachtige opdrachtgever  en kunnen zij zorgen voor een goede stroomlijning van 
zorgvraag, zorgaanbod en beheersing van budgetten. Daarbij zorgen we ervoor dat het 
regionale opdrachtgeverschap nauw aansluit bij de lokale visies op opdrachtgeverschap.  
Voor februari 2014 wordt een voorstel voor dit regionale opdrachtgeverschap uitgewerkt. 
Daarin komen voorstellen over de regionale taken, benodigde deskundigheden en hoe deze 
organisatorisch het beste kunnen worden ingebed. 
Waar nodig kan het goed zijn de expertise van de huidige financiers bij het proces te 
betrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voornemen: 

• Zowel de jeugdhulp in het gedwongen kader, als de specialistische regionale 

jeugdhulp gezamenlijk op het niveau van Holland Rijnland te contracteren  

• Voor de jeugd en  gezinsteams  op regionaal niveau basisafspraken te maken 

met de aanbieders. 

•  Te onderzoeken of dat gecombineerd kan worden met de inkoop van die 

onderdelen van specialistische ondersteuning binnen de WMO  die op regionaal 

niveau wordt ingekocht. 

• In februari 2014 een  voorstel  op te stellen waarin wordt uitgewerkt: 

- welke taken door het regionaal opdrachtgeverschap worden uitgevoerd 

-welke deskundigheden dit vraagt 

-hoe dit het beste kan worden ingebed, vormgegeven en bekostigd 



 

 33 

7.3  Bekostigingsmodel 

7.3.1 Jeugd- en gezinsteams en populatiebekostiging 

Bij de gebiedsgerichte jeugd- en gezinsteams moeten de kosten van de personele inzet in de 
teams betaald worden. Dit kan regionaal georganiseerd worden op basis van de 
daadwerkelijke omvang per lokaal team. 
Het is de bedoeling dat de jeugd- en gezinsteams zelf specialistische zorg in kunnen zetten of 
erbij kunnen halen. Dit hoeft niet in de vorm van geld, maar kan ook door trekkingsrechten of 
zorgvolumes toe te kennen. We onderzoeken of populatiebekostiging en werkzaam instrument 
is. 
Daarbij wordt een totaalbedrag afgesproken, gebaseerd op de omvang en kenmerken van de 
populatie. Verantwoording vindt o.a. plaats door de mate waarin de populatie gebruik maakt 
van specialistische zorg en ondersteuning. Dit prikkelt het team tot de meest effectieve inzet 
van haar middelen, preventief handelen en daarmee een kostenbewust inzetten van hulp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 Solidariteit en risicospreiding 

Het gaat bij jeugdhulp vaak om dure specialistische, langdurige of residentiële zorg. Het is 
niet voorspelbaar hoeveel gebruik gemaakt zal worden van dergelijke voorzieningen. Een 
plaats in de jeugdzorg plus kost per jaar ca. € 120.000. In jaren waarin relatief veel jongeren 
in de gesloten jeugdzorg geplaatst worden legt dit een groot beslag op de beschikbare lokale 
budgetten. 
Om die reden wordt door verschillende gemeenten gepleit voor solidariteit en risicospreiding 
tussen gemeenten. Daarmee wordt voorkomen dat grote schommelingen zich voordoen 
wanneer er meer of minder aanspraak wordt gemaakt op dure hulpvormen. 
Er zijn verschillende vormen om tot een onderlinge verdeelsleutel te komen. De belangrijkste 
zijn hieronder weergegeven. Onderzocht moet worden welke vorm zou passen bij onze regio. 
Verzekeringssystematiek: iedere gemeente betaalt aan een centrale partij. De gemeente 
verzekert zich hiermee van een bepaalde capaciteit van duurdere jeugdvoorzieningen 
Vlaktax systematiek: gemeenten betalen vooraf, op basis van het verwachte zorggebruik (op 
basis van historisch gemiddeld gebruik) en dragen bij aan een centrale kas. Door het gebruik 
over een aantal jaren te spreiden vang je individuele schommelingen per gemeente op 
Verrekening systematiek: gaat uit van verrekening op basis van het feitelijke gebruik van 
voorzieningen door een bepaalde gemeente (op basis van voor- of na calculatie) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.3.3 Contracteren of subsidiëren? 

Subsidiëren en contracteren zijn twee instrumenten voor inkopen. Bij (privaatrechtelijke) 
contracten gaan partijen een wederkerige relatie aan. De opdrachtnemer levert een dienst 
waar de opdrachtgever betaling tegenover stelt. Bij (publiekrechtelijke) subsidies financiert 
een bestuursorgaan activiteiten die de aanvrager (al) uitvoert. Het initiatief om de activiteit 
uit te voeren ligt dus de aanvrager. Bij een contract is sprake van een juridisch afdwingbare 
prestatie. Bij subsidie kan de prestatie niet worden afgedwongen. Wel kan geld worden 

Voornemens: 

• Gemeenten bekostigen de inzet van jeugd en gezinsteams 

• We onderzoeken of de jeugd en gezinsteams krijgen beschikking kunnen krijgen over 

zorgbudgetten of zorgvolumes op basis van  bijvoorbeeld populatiebekostiging 

Voornemen: 

• Er komt een regionaal voorstel over de wijze waarop gemeenten financieel samen 

willen werken op het gebied van solidariteit en risicospreiding 
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teruggehaald bij onvolledige of onjuiste besteding. Om toch afspraken te kunnen maken over 
prestaties, en deze in zekere mate te kunnen afdwingen, worden bij subsidies wel 
uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Bij contracten is er meer keuzevrijheid voor de inkopers 
dan bij subsidies. De keuzevrijheid zal voor jeugdhulp echter beperkt zijn.  
Bij het gedwongen kader (Jeugdbescherming en jeugdreclassering) is contracteren wellicht 
verplicht omdat er een leveringsplicht moet zijn. Voor de bijbehorende aanbesteding kan 
gebruik worden gemaakt van model 2B, de lichtste vorm. 
Momenteel is nog niet bekend of en wat landelijke eisen op dit gebied zijn. We wachten dit af. 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 Keuze van aanbieders 

In het transitiearrangement is voor 2015 uitgegaan van voortzetting van de samenwerking 
met de huidige “grote” aanbieders. Zij hebben in het transitiearrangement de inhoudelijke 
visie en transformatieagenda van de gemeenten onderschreven en een gezamenlijke 
werkagenda opgesteld waarin zij een aantal vernieuwingen en verbeteringen gaan 
doorvoeren, naast het werken in de jeugd- en gezinsteams.  
Vernieuwing van het totale stelsel is nodig en dat verander je niet met een aantal nieuwe 
aanbieders. Wel zouden ook nieuwe aanbieders zich kunnen invoegen in het toekomstmodel. 
Toch gaat de voorkeur daar niet naar uit. Het zou leiden tot grote frictiekosten, gevolgen voor 
de arbeidsmarkt en het verlies van huidige expertise en contacten. In het 
transitiearrangement hebben we aangegeven hoe we de frictiekosten willen beperken. 
Daarom wordt voorgesteld in ieder geval de eerste drie jaren uit te gaan van samenwerking 
met de huidige grote aanbieders. Uiteraard moeten zij voldoen aan de landelijke, wettelijke 
kwaliteitseisen. Ze conformeren zich daarnaast aan onze regionale kwaliteitseisen en aan het 
toekomstmodel. Aanbieders worden gehouden aan de Balkenendenorm voor de bekostiging 
van hun bestuurders. 
Mochten na drie jaar de resultaten onvoldoende zijn dan kan de samenwerkingsrelatie 
verbroken worden. 
Tot slot kiezen we voor samenwerking met zorgaanbieders in onze eigen regio. Wanneer de 
regionale aanbieders de benodigde hulp niet kunnen bieden kan hulp buiten de regio worden 
ingezet. Dat kan ook in individuele gevallen waarin de hulp beter vanuit een nabij gelegen 
regio kan worden betrokken. 
 
Over de plaats van kleine aanbieders die nu hulp bieden binnen de zorgverzekeringswet en 
AWBZ  binnen het nieuwe stelsel, volgt in 2014 nog een advies.  
Uitsluitsel over aanbieders etc. gebeurt ook binnen de kaders van de wettelijk verplichte 
verordening. Momenteel werkt de VNG aan een modelverordening. We wachten deze af voor 
onze eigen versie.

Voornemen: 

• Er komt een regionaal voorstel voor de wijze van financiering via contracteren 

of subsidiëring, mede op basis van landelijke afspraken en wettelijke 

voorwaarden 
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8. Kwaliteit 
 

Uit onze visie: De jeugdhulp en uitvoerders van jeugdhulp in Holland Rijnland voldoen aan 
kwaliteitseisen. Op basis van kwaliteit kiezen we onze uitvoerders. We streven continu naar 
verbetering van de geleverde jeugdhulp.  
 

8.1 Landelijke kwaliteitseisen 

De wetgever heeft kwaliteitseisen opgesteld die gelden voor alle jeugdhulpaanbieders, alle 
gecertificeerde instellingen en het AMHK.  
a. de norm van verantwoorde hulp;  
b. gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde 
hulp;  
c. systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;  
d. verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder, 
uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;  
e. de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;  
f. de meldplicht calamiteiten en geweld;  
g. verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te 
oefenen.  
 
Daarnaast kennen sommige onderdelen van jeugdhulp, o.a. de GGZ, hun eigen (wettelijke) 
kwaliteitssystemen zoals BIG en wetgeving zoals de WGBO. Deze laatste is voorliggend aan 
de Jeugdwet. 
 
De kwaliteitseisen worden nog verder uitgewerkt en kunnen verschillen voor het soort 
jeugdhulp dat wordt geleverd. Zo zullen de kwaliteitseisen veelomvattender zijn als de aard 
en intensiteit van de jeugdhulp toeneemt, bijvoorbeeld bij residentiële zorg of bij gedwongen 
hulpverlening. Dit geldt met name voor de eisen ‘verantwoorde hulp’, ‘plan’, 
‘medezeggenschap’ en ‘systematische kwaliteitsbewaking’. We wachten op de uitwerking van 
de kwaliteitseisen en sluiten daarbij aan. De landelijke inspectie zal toezien op het naleven 
van de kwaliteit. 

8.2 Gemeentelijke kwaliteitseisen 

Gemeenten kunnen, naast de wettelijke kwaliteitseisen, in de voorwaarden bij hun 
contractuele overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders zelf ook nog eisen stellen aan de 
kwaliteit van de jeugdhulp.  
In de afspraken die wij maken met aanbieders zullen wij opnemen dat zij moeten werken 
binnen de visie en het toekomstmodel Holland Rijnland. De specifieke uitwerking daarvan zal 
volgend jaar plaatsvinden en zal ook weer per soort jeugdhulp kunnen verschillen. De 
kwaliteitseisen worden vertaald in een definitieve set van effect- en prestatie-indicatoren  
 Ook zullen wij een beslissing nemen of van de uitvoerders een kwaliteitscertificering als 
HKZ21 zullen eisen. We nemen daarbij mee dat wij de administratieve lasten van het 
kwaliteitsregime zoveel mogelijk binnen de perken willen houden.  
In 2014 willen we samenwerken met een onafhankelijk onderzoeksinstituut om de kwaliteit 
van het nieuwe stelsel en toekomstmodel te volgen en meten.  
 
Kwaliteitsmetingen omzetten in verbeteringen 
We bepalen op een aantal manieren de kwaliteit van de geleverde hulp:  
We meten de effectiviteit van de hulp. Dit doen we door te kijken of en in welke mate de 
doelen van het gezinsplan zijn bereikt.  
We meten de tevredenheid van de ouders en jongeren. 
We analyseren de verslagen van klachtenbehandeling van de uitvoerders van hulp en van de 
onafhankelijke vertrouwenspersoon 
De inspectie voor de jeugdzorg houdt toezicht op de kwaliteit van de hulpverlening in onze 
regio. De aanbevelingen van de inspectie worden besproken met de aanbieders. 
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 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ Certificaat voldoet men 

aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van geleverde zorg.  
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Op basis van deze informatie, analyse van de informatie en bespreking van de analyse met 
stakeholders, waaronder de uitvoeder van jeugdhulp worden mogelijke verbeteringen 
geformuleerd. Dit kan gaan over werkwijzen binnen een instelling, maar ook een verbetering 
die de gemeente kan nemen voor het gehele veld.  
 
De wijze waarop de verzameling en analyse van de gegevens plaats zal vinden wordt in 2014 
uitgewerkt. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat we in onze visie hebben meegenomen 
dat onze verantwoordingseisen minimaal zijn en gericht op resultaat.  
 
Opschaling en escalatie 
Het gaat bij jeugdhulp soms om ernstige problematiek. Wanneer de hulp stagneert of 
escaleert moet er een opschalingsprotocol zijn. Daarbij moet het duidelijk zijn wie welke rol 
speelt. 
Verder maken we afspraken over de mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het 
College en de Gemeenteraad waar het individuele casuïstiek betreft. We moeten enerzijds 
voorkomen dat de politiek op de stoel van de hulpverlening gaat zitten, maar we moeten ook 
kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.  
We weten ook dat drama’s rondom kinderen, ook wanneer het gezin hulp krijgt, nooit uit te 
sluiten zijn. We doen er alles aan om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht dat onverhoopt 
toch niet lukken dan proberen we daar vooral lering uit te trekken. 
In 2014 werken we dit onderdeel en een escalatiemodel verder uit.  
 
 
 

Voornemens: 

• In 2014 te komen een regionale set van kwaliteitseisen, bestaande uit  een 

combinatie van landelijke en regionale kwaliteitseisen.  

• Deze kwaliteitseisen te vertalen in een set effect- en prestatie-indicatoren die 

gericht is op de inhoudelijke doelen van onze jeugdhulp 

• De kwaliteitseisen en de verantwoording daarvan mogen niet leiden tot 

onnodige bureaucratie 

• In 2014 een escalatiemodel uit te werken, inclusief afspraken rondom politieke 

verantwoording en de mate van betrokkenheid bij casuïstiek 
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Bijlage 1. Advies vanuit cliëntperspectief aan gemeenten (in regio Midden-Holland 
en Holland Rijnland) 

In het kader van de Transitie Jeugdzorg is er met jongeren (waaronder jongeren uit de J-GGZ 
en J-LVB) en (pleeg)ouders gesproken over wat ze belangrijk vinden binnen de hulpverlening. 
De verschillende panelgesprekken vormen de basis voor de volgende adviezen aan de 
gemeenten: 
 

� Toekomstperspectief 
Bied zo snel mogelijk duidelijkheid over het toekomstperspectief, bijvoorbeeld hoe lang een 
(crisis)plaatsing duurt of leg uit welke vervolgstappen gezet worden als specialistische 
hulpverlening ingezet wordt. Laat weten hoe het traject verloopt en geef terugkoppeling bij 
besluiten. Richt de ondersteuning op de toekomst en een zo zelfstandig mogelijk leven.  
 

“Ik werd geplaatst in een crisispleegezin en kreeg te horen dat ik hier 6 weken kon 
blijven. De eerste boodschap was dus, je blijft hier niet. Dat bepaalde ook hoe ik me 
opstelde en gedroeg binnen het gezin. De plaatsing werd keer op keer verlengd en na 
3 jaar werd duidelijk dat ik in dit pleeggezin kon blijven wonen.” – jongere – 

 
Het is voor de gemeente van belang dat ze …. 
 
- helder tijdslijnen communiceren over trajecten; 
- duidelijk maken hoe lang trajecten duren; 
- hulpverlening financieren die vraaggericht is met de focus op zelfstandig leven. 
 
 

� Procedures en dossiervorming 
Voorkom onnodige herhaling van administratieve procedures. Maak besluitvorming zo 
enkelvoudig mogelijk, met zo min mogelijk mensen. Waarborg de eigen inbreng van jongeren 
en ouders in het dossier (meer dan alleen ondertekenen). Actualiseer de dossiervorming door 
de aanwezigheid van oude informatie (zoals verslagen) te beperken.  
 

 “Ik wilde niet bij mijn ouders wonen, mijn ouders wilde niet dat ik bij hen kwam 
wonen. Waarom moet ik hiervoor ieder jaar naar de rechtbank om te horen dat ik niet 
thuis kan wonen.” - jongere- 
 
“Ieder jaar heb ik stress omdat ik formulieren in moet vullen om een PGB aan te 
vragen. Ik ben altijd bang dat er geen PGB meer wordt toegewezen, terwijl de situatie 
en de problematiek van mijn kind hetzelfde is gebleven.” – ouder -  

 
Het is voor de gemeente van belang dat ze … 
 
- controle en verantwoording zo veel mogelijk tot het hoogst noodzakelijke beperken; 
- het mandaat (beslissingsbevoegdheid en financiering) voor onderzoek en (specialistische) 
hulp zo veel mogelijk vooraan in het proces beleggen bij één persoon; 
- het beheer van dossiers zoveel mogelijk laten bij jongeren en ouders en/of criteria 
formuleren voor het waarborgen van eigen inbreng van jongeren en ouders in dossiers; 
- informatie verstrekken in simpele en heldere taal. 

�  

� Onbevooroordeelde positieve bejegening en ondersteuning 
Hulpverleners dienen zonder oordeel te kijken naar de situatie van jongeren en ouders. 
Proactief, outreachend, oplossingsgericht werken in plaats van probleembevestigend zijn 
uitgangspunten voor het handelen van de professional. 
 

“Praat eerst met mij voordat je mijn dossier gaat lezen.” – jongere –  
 
“Ik wil dat je mijn kind ziet, in plaats van de diagnose.” – ouder -  
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Het is voor de gemeente van belang dat ze … 
 
- met enige regelmaat toetsen bij jongeren en ouders of zijn de bejegening als 
onbevooroordeeld en positief ervaren; 
- met zorgaanbieders in gesprek gaan hoe zij goede bejegening van de ondersteuning 
vormgeven en zorgen dat het blijft bestaan. 
 
 

� Normaliseren 
Het is belangrijk dat het hulpverleningsproces zo veel mogelijk overeen komt met een regulier 
opgroei- en opvoedproces. Experimenteren met gedrag en fouten maken zijn hier 
onlosmakelijk mee verbonden. Maak dit bespreekbaar in plaats van te labelen als probleem 
(of zelfs diagnose). Focus op het bewerkstellingen van een zo normaal mogelijke 
ontwikkeling. 
 

“Toen ik uit de jeugdzorg kwam was ik niet voorbereid op de wereld erbuiten. Binnen 
de jeugdzorg mocht ik veel dingen niet, dus ik wist nergens wat van. Ik kwam buiten 
en ging volop experimenteren en werd meteen zwanger.” – jongere –  
 
“De professional vond dat mijn tweede kind ook een probleem had. Ik zag het gedrag 
vooral als reactie op mijn eerste kind met ernstig autisme. Ik vond het gedrag van 
mijn tweede kind niet zo heel bijzonder, maar een normale reactie op de 
gezinssituatie. Maar als ik dit vertelde aan de professional, kreeg ik te horen dat ik het 
probleem ontkende.” – ouder -  

 
Het is voor de gemeente van belang dat ze … 
 
- toets of creëer voorzieningen met een zo normaal mogelijk opgroei- en opvoedklimaat; 
- informeer bij gebruikers (ervaringsdeskundigen) van zorgaanbieders welke criteria 
gehanteerd moeten wordend die garant staan voor een gezonde pedagogische omgeving;   
- goede voorlichting bieden aan professionals, jongeren en ouders over wat normaal gedrag 
is in het kader van opvoeden en opgroeien; 
- perverse prikkels die diagnose, medicalisering en problematisering uitlokken vermijdt. 
 
 

� Maatwerk 
Denk buiten bekende kaders, denk mee met het gezin en richt hulpverlening op de behoefte 
van het gezin. Zorg voor een goede match met de professional en laat de wensen van 
jongeren en ouders hier leidend in zijn. Sluit in trajecten aan bij de leefwereld van jongeren 
en ouders en vorm het aanbod daar omheen. Soms vraagt dit om het doorbreken of omzeilen 
van procedures en regels. 
 

“Ik merk dat het aanbod van instellingen heel erg uniform is. Als u kind autisme heeft, 
dan kunnen we u dit bieden. Ik zou graag zien dat er meer gekeken wordt naar de 
mogelijkheden van ons gezin, in plaats van het aanbieden van een standaard pakket” 
– ouder –  
 
“Ik mag meedenken hoe professionals muziek kunnen gebruiken in de begeleiding van 
jongeren in plaats van alleen maar gesprekken voeren.” – jongere -  

  
Het is voor de gemeente van belang dat ze … 
 
- het aanbod flexibel inrichten en op maat maken in plaats van vastleggen in standaard 
trajecten; 
- bij jongeren en ouders navragen hoe tevreden ze zijn over de hulpverlening; 
- samen met professionals, ouders en jongeren in gesprek gaan over nieuwe vormen van 
hulpverlening en begeleiding; 
- een vorm als het persoonsgebonden budget in stand houden; 
- aanbod dat nodig is (bijvoorbeeld 24 uur zorg) beschikbaar houden. 
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Ons kind, ons plan 
Stel het belang van de jeugdige voorop zonder voorbij te gaan aan het gehele systeem om de 
jeugdige heen. Richt de hulp waar mogelijk op het hele gezin. Houd rekening met de 
verschillende woon- en leefsituaties van jeugdigen en ouders. Denk hierbij aan pleeggezin, 
gezin van herkomst, gescheiden en nieuw samengestelde gezinnen. Betrek alle partijen 
binnen dit plan en maak het dan ook echt ‘ons’ plan. 
 

“Er is geen sprake van één gezin, in onze situatie. Er is namelijk het gezin van 
herkomst en ons pleeggezin. Het zou dus al twee gezinnen, één plan moeten worden.” 
– pleegouder –  
 
“Meerdere kinderen van mij zijn uithuisgeplaatst en ondergebracht in verschillende 
gezinnen. Hoe bedoel je één gezin, één plan.” - ouder -  

 
Het is voor de gemeente van belang dat ze … 
 
- oog houden voor alle belanghebbende die betrokken zijn bij de jeugdige en/of het gezin; 
- erop toezien dat er ook daadwerkelijk maar één plan is. 
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Bijlage 2. Wat vinden jongeren en ouders belangrijk ? 
 

Transitie- en transformatiewensen van Jeugdzorg cliënten in Zuid-Holland. 
 
 

 
 
 
 
1.  Jongeren en ouders hebben recht op goede (deskundige) en passende zorg 
 
De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de hulp. Is deze bijvoorbeeld wel 
op maat en effectief? (Jongeren en ouders zijn bang dat hun recht op zorg vervalt en ze 
daardoor misschien geen zorg op maat meer kunnen krijgen in de toekomst.) 
 
2. Eén organisatie, een goed eerste contact en één vast aanspreekpunt 
 
Jongeren en ouders willen graag één organisatie of aanspreekpunt, en niet allemaal 
verschillende organisaties, bij wie en waar je kan aankloppen voor informatie en hulp moet 
gemakkelijk te vinden zijn. 
 
Het eerste contact met de hulpverlening moet goed zijn en vertrouwen wekken. Je moet één 
vast contactpersoon krijgen zo lang het nodig is. Je moet zorg op maat krijgen van 
deskundige hulpverleners, die je ook goed informeren over je rechten, kennis hebben van alle 
hulpverleningsmogelijkheden en je een goed advies geven. Zorg ervoor dat hulp snel kan 
starten. 
 
3. Jongeren en ouders willen meedenken, meepraten en meebeslissen 
 
Instellingen en gemeenten moeten regelen dat jongeren en ouders in de instelling en in de 
gemeente kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg die zij nodig hebben. 
Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van jongeren en ouders en geef deze waar 
mogelijk ook een plek in de hulp. Cliëntparticipatie moet gewaarborgd zijn. Ook in de 
transitiefase is participatie noodzakelijk. 
 
4. Nazorg 
 
Jongeren moeten goed en tijdig voorbereid worden op hun zelfstandigheid. Stop de hulp niet 
op hun 18e jaar, maar zorg dat zij zelfstandig of met ondersteuning van hun 
netwerk/professionals voor zichzelf kunnen zorgen. (Dat betekent dat de hulp gericht is op 
talentontwikkeling, het vinden van een dagbesteding, een woonplek, financiële 
zelfstandigheid, zo nodig herstel van relatie met ouders en een sociaal netwerk). 
 
Als verdere hulp nodig is, is een goede overgang belangrijk. 
 
5. Dezelfde regels of eenduidigheid 
 
Als jongeren niet meer thuis kunnen wonen is het belangrijk dat er in de voorzieningen waar 
zij (tijdelijk) gaan wonen zoveel mogelijk dezelfde basisregels zijn. (Het komt nu voor dat 
jongeren in een jaar in drie verschillende voorzieningen wonen die steeds andere en soms 
tegenstrijdige regels hebben.) 
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Het is belangrijk dat er duidelijke informatie over rechten en plichten is. Jongeren en ouders 
willen een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een eenduidige klachtenregeling. 
 
6. Privacy 
 
Privacy is heel erg belangrijk en moet overal goed geregeld zijn. Als er meer zorg via school 
gegeven wordt, moet de privacy ook gewaarborgd worden. En ook in voorzieningen moet er 
zorgvuldig omgegaan worden met dossiers en persoonlijke gegevens van jongeren en ouders. 
Ouders moeten worden betrokken bij overleg als het gaat om het waarborgen van de privacy. 
Er moet altijd toestemming gevraagd worden over gegevensuitwisseling. Ga praten mét in 
plaats van praten óver ouders en jongeren. 
 
7. Gemeenten moeten goed samenwerken met andere gemeenten 
 
Gemeenten moeten zorgen voor een passend hulpaanbod in de regio en een goede 
overdracht als een jongere of ouders (tijdelijk) hulp nodig hebben in een andere gemeente. 
Ook instellingen moeten goed samenwerken en dossiers overdragen, zodat ouders en 
jongeren niet steeds opnieuw hun verhaal moet vertellen. Cliënten moeten niet worden 
verplicht om alleen in de eigen gemeente hulp te accepteren. 
 
8. Gemeente moet kennis van zaken hebben 
 
De gemeente moet kennis hebben van jeugdzorg. Praat met (ex)-cliënten over hun 
ervaringen en hoe dingen geregeld moeten worden. Maak gebruik van hun 
ervaringsdeskundigheid. Behouden wat er nu goed gaat en veranderen wat beter kan. 
Specialistische hulp blijft nodig. 
 
Scholing en/of deskundigheidsbevordering, waarin cliënten een belangrijke rol spelen, voor 
medewerkers op het gebied van de Jeugdzorg bij gemeenten is essentieel. 
 
9. Niet zelf het wiel uitvinden 
 
Gemeenten en instellingen moeten gebruik kunnen maken van kenniscentra en niet zelf het 
wiel hoeven uitvinden. Er moeten organisaties zijn die hen informeren over hoe je goede hulp 
kan vormgeven en over goede voorbeeldprojecten in het land. Zo kunnen gemeenten en 
instellingen bij elkaar in de keuken kijken en van goede kennis en ervaringen van anderen 
leren. 
 
10. Kwaliteit van de hulp 
 
Er moet meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de hulp en de hulpverleners. Ontwikkel 
landelijke kwaliteitsstandaarden voor de hulp én de hulpverleners samen met jongeren en 
ouders (bijvoorbeeld Q4C). Train medewerkers goed, (samen met ervaringsdeskundigen) en 
zorg dat kennis up to date blijft. 
 
Jongeren- en cliëntenraden van Jeugdzorginstellingen in Zuid-Holland, (ex) cliënten, 
Zorgbelang Zuid-Holland, Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg/LOC, JSO 
 
Gouda, Juli 2012 
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Bijlage 3. Visie jeugdhulp Holland Rijnland: Iedereen doet mee 

 
Iedereen doet mee 

Iedereen doet mee: kinderen, jeugdigen, ouders, familie, buren, vrijwilligers en 
hulpverleners, leerkrachten, professionals, beleidsmakers en bestuurders. Iedereen heeft een 
rol in het opgroeien van onze jeugd.  
 
Centrale doelstelling 
De jeugd in Holland Rijnland groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en 
kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. 
 
1.  Toekomst met de jeugd  
Om gezond en veilig op te kunnen groeien zijn basisbehoeften als onderwijs, voeding, kleding, 
huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg, maar ook liefde en aandacht belangrijke 
voorwaarden. Kinderen en jongeren groeien op door positieve stimulering, steun en sturing. 
Ze hebben recht op een veilige omgeving die vrij is van geweld thuis, in de straat, op school 
en in de directe omgeving. We gunnen elk kind om op te groeien in een gezin, in welke vorm 
dan ook. 
Jongeren groeien naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid houdt meer in dan je eigen weg gaan: 
een jongere die zelfstandig is kan de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en zijn daden, 
maar is ook in staat zich sociaal en verantwoordelijk op te stellen, rekening te houden met 
anderen en is zelfredzaam. Niet alle jongeren zijn op hun 18e verjaardag, wanneer ze voor de 
wet volwassen zijn, zelfstandig. Hulp en steun moeten ook na het 18e jaar mogelijk zijn.  
De eigen mening van jongeren telt. Afhankelijk van hun leeftijd hebben ze een 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en ze hebben recht mee te denken over hun leven, 
scholing en toekomst.  
Tot slot grijpen we altijd in als de veiligheid van een kind of jongere in gevaar is. 
 
2. Opvoeden, mooi maar soms ook lastig 
Ouders en opvoeders houden van hun kinderen, voeden hen naar beste vermogen op en 
dragen waarden en normen over. Opvoeden en opgroeien is een natuurlijk en dynamisch 
proces waarbij ouders en jeugdigen elkaar beïnvloeden op basis van wederzijds begrip en 
respect. 
Soms kan opvoeden ook lastig zijn of het maakt je onzeker. Dan moeten informatie, 
advisering, ondersteuning en hulp beschikbaar zijn. We versterken daarmee de eigen kracht 
van ouders en opvoeders. 
Wanneer ouders hulp vragen en krijgen bij het opvoeden hebben ze zoveel als mogelijk zelf 
de regie. Het is de ouder die hulp betrekt bij het opvoeden en het is niet de hulp die de 
ouders betrekt. Van ouders verwachten we dat ze hun kinderen in veiligheid en zonder geweld 
grootbrengen.  
 
3. Familie, vrienden, buren, vrijwilligers kunnen het verschil maken 
Voor iedereen is het belang steun te krijgen uit de directe omgeving van het sociale netwerk. 
Familie, vrienden, buren en vrijwilligers zijn essentieel bij de opvoeding. Daarom kijken we 
altijd eerst welke steun en hulp het eigen sociale netwerk kan bieden en hoe we het eigen 
sociale netwerk kunnen versterken. Steun dichtbij, hoe klein ook is effectief en duurzaam. 
 
4. Onderwijs als tweede milieu 
Een passende opleiding is een heel belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van talenten 
en participatie in de maatschappij. Jeugdigen brengen een groot deel van de week door op 
school. Daarmee is het onderwijs/de school hun tweede milieu. Leerkrachten zijn belangrijke 
vertrouwenspersonen; ze horen en zien vragen en problemen vaak als eerste en zijn ouders 
en jongeren tot steun.  
Het is belangrijk dat thuis en school met elkaar te maken hebben. Wanneer er problemen zijn 
op school kan het zijn dat er ook problemen zijn thuis en andersom. Daarom is het belangrijk 
dat hulp en onderwijs in die gevallen goed op elkaar aansluiten. Gemeenten, onderwijs en 
hulpverleners trekken samen op om de zorg in en om school te verbeteren; gemeenten en 
onderwijs ieder vanuit de eigen specifieke verantwoordelijkheid. 
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Daarbij zorgen we voor goede contacten en samenwerking tussen de scholen en de Centra 
voor Jeugd en Gezin. 
Het is belangrijk dat de jeugd naar school gaat. Daarom is het herstel of het bevorderen van 
het naar school gaan en de leerprestaties onderdeel van een integraal hulpplan.  
We stimuleren een passende plek voor alle leerlingen in het onderwijs, bij voorkeur in het 
reguliere onderwijs en voor kinderen in het primair onderwijs zo thuis nabij als mogelijk is. 
 
5. Voorkomen is beter dan genezen: preventie en vroegsignalering 
De leefwereld van de jeugd is breed. Daarom hebben we als gemeenten in het gehele 
gemeentelijke beleid oog voor de belangen van jeugd en gezinnen. De factor jeugd is steeds 
in beeld. 
We versterken de beschermende factoren die bijdragen aan opvoeden en opgroeien. Dan gaat 
het ook om zaken als gezondheid, wonen, spelen, onderwijs, sport, cultuur en een sociaal 
leefklimaat in wijken en buurten.  
We stimuleren het stellen van opvoedvragen: Opvoedvragen stellen is normaal. Daarom zijn 
informatie, advies en ondersteuning snel, dichtbij en laagdrempelig beschikbaar voor ouders 
en jeugdigen, maar ook voor mensen om hen heen, zoals leerkrachten, leidsters in de 
kinderopvang/peuterspeelzaal, etc. 
We proberen zware problemen te voorkomen door dichtbij en vroegtijdig te signaleren. De 
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen zijn daarbij 
belangrijke partners 
Preventie kent vele vormen: soms kan het bijvoorbeeld preventief werken om tijdig en kort 
specialistische ondersteuning in te zetten. 
 
6.  Soms heb je hulp nodig 
Soms heb je als ouder, kind of jongere advies, ondersteuning of hulp nodig. Van de 
hulpverleners verwachten we dat ze werken vanuit respect en betrokkenheid. Ze gaan bij het 
bepalen van de hulp uit van de vraag en behoefte van de jeugdige of ouder en kijken daarbij 
breed naar de hele sociale context waarin mensen leven. 
We verwachten van hen deskundigheid, betrokkenheid en een brede blik. Ze maken zoveel 
mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies, maar altijd in de totale context van het 
gezin. We gaan er vanuit dat we niet over maar met cliënten praten en dat er gewerkt wordt 
vanuit de werkwijze en de principes van 1 gezin 1 plan 1 regisseur (zie hiervoor ook paragraaf 
7). 
Al deze voorwaarden vragen daarnaast ook om ruimte voor de hulpverlener. Die moet zoveel 
mogelijk kunnen doen wat nodig is en moet zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie 
en verantwoording. 
 
7. 1 jeugdige, 1gezin, 1plan en 1 contactpersoon voor ondersteuning en hulp op 
maat 
In de regio werken we al geruime tijd met de werkwijze 1Gezin1Plan. De uitgangspunten van 
1Gezin1Plan staan centraal bij alle hulp en ondersteuning. Samen met een grotere nadruk op 
preventie moet dit leiden tot laagdrempelig advies en integrale hulp op maat, waarbij het 
gezin en/of de jongere centraal staat.  
Bij het werken met 1 gezin 1 plan staan de volgende uitgangspunten centraal: 
- We stellen het (kind en zijn) gezin centraal  
- Ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en 

ouders 
- We betrekken en versterken het eigen sociale netwerk 
- Er wordt integraal naar de vraag en behoefte gekeken: de domeinen zorg, inkomen, werk, 

wonen, veiligheid, onderwijs, opvoeding en vrije tijd worden van meet af aan betrokken 
bij de analyse en de aanpak 

- Een belangrijk doel is het herstel van het dagelijkse leven 
- We werken met een integraal (gezins)plan, dat uitgaat van de doelen die de cliënt zelf 

stelt, zowel lichte als specialistische hulp kan omvatten en oog heeft voor het hele sociale 
domein 

- We spreken niet over mensen maar met mensen 
- Het gezin heeft zoveel als mogelijk de regie over het eigen hulpplan 
- Er is voor het gezin/kind/jongere 1 centraal aanspreekpunt, die de ondersteuning en hulp 

waar nodig coördineert  



 

 44 

 
8. Centra voor Jeugd en Gezin als spin in het web 
De Centra voor Jeugd en Gezin zijn belangrijke basisvoorzieningen. Elke ouder en jeugdige is 
welkom bij het CJG met kleine en grote vragen. Het CJG biedt snel en goed informatie, advies 
en licht hulp.  
Het CJG gaat er van uit dat elke ouder het beste wil voor zijn kind en zijn kind het beste kent 
en werkt vanuit een positieve en activerende visie op opvoeding. Het CJG richt zich op het 
ondersteunen en versterken van de eigen competenties van ouders. Het CJG kan vanuit een 
locatie werken, maar doet dat naar buiten gericht en ambulant. De medewerkers werken 
veelal buitenshuis: op school, bij kindercentra, in de wijk of gaan op huisbezoek. 
De CJG partners werken nauw samen en betrekken elkaar waar nodig snel en direct bij de 
hulp. Zij opereren als eenheid en niet als losse partners onder één dak. Het gaat er ook hier 
niet om wie het doet maar wat we doen en dat de vraag van de cliënt leidend is. 
Uiteraard werkt het CJG actief en vanaf het eerste contact met 1 gezin 1 plan. Er wordt actief 
teruggekoppeld aan verwijzers/signaleerders als onderwijs, huisarts etc. 
Als de problemen groter zijn ondersteunt het CJG ouders en jeugdigen bij het maken van een 
ondersteuningsplan en het vinden van de juiste hulp. 
We breiden de deskundigheid van de CJG’s de komende jaren waar nodig uit. Daarbij denken 
we aan integrale teams die snel daadwerkelijk met elkaar kunnen leveren wat er aan 
diagnostiek, advies en hulp nodig is. 
 
9.  Soms is er meer nodig: specialistische zorg en stut en steun 
Voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, is specialistische hulp snel beschikbaar. We 
kunnen deze deskundigheid vroegtijdig inzetten voor advisering en diagnostiek.  
Wanneer dat leidt tot specialistische hulp, is die integraal onderdeel van het gezinsplan. We 
halen deskundigheid “erbij” en verwijzen niet door. 
Ook specialistische zorg wordt zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving georganiseerd 
Sommige gezinnen en kinderen hebben permanente ondersteuning nodig. Waar nodig 
voorzien we in deze langdurige stut en steun.  
 
 Wanneer de veiligheid in het geding in  
Als belangen van ouders en jeugdigen tegenstrijdig lijken 
Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is grijpen we in. De veiligheid van het kind 
gaat voor de rechten van ouders. We doen ons uiterste best om ouders te motiveren om 
vrijwillige hulp te aanvaarden. Deze is altijd te prefereren boven gedwongen hulp.  
Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel onontkomelijk is, is die onderdeel van het 
integrale gezinsplan, waarbij ook het traject na afloop van de maatregel duidelijk is. 
In zeer ernstige gevallen is het noodzakelijk voor zijn veiligheid en ontwikkeling om een 
jeugdige uit zijn vertrouwde omgeving te halen en juist ver weg op te vangen. Preventieve 
inzet moet dit tot een minimum terugdringen. 
 
Als de jeugdige in de fout gaat 

We zetten in op preventie, met als doel jeugdigen zo veel mogelijk buiten het strafrecht te 
houden. Een jeugdige die in aanraking is gekomen met justitie ondersteunen wij om hen weer 
perspectief te bieden. Onderwijs en dagbesteding zijn daarbij van groot belang. Veiligheid en 
zorg gaan daarbij hand in hand. 
 
10. De gemeente als regisseur 
Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Daarbij streven we continu naar 
het verbeteren van die hulp. De vraag en de behoefte van ouders en jeugdigen staat daarbij 
centraal, niet het aanbod. We gaan van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken. Daarbij 
zoeken we naar een passende financieringsvorm. Op basis van kwaliteitseisen kiezen we onze 
uitvoerende partners. Niet wie het doet, maar wat we doen is belangrijk. We hebben daarbij 
oog voor de voorwaarden van waaruit onze uitvoerende partners kunnen werken. Schotten in 
financiering en organisaties mogen goede zorg niet in de weg staan. Gemeenten werken 
binnen de beschikbare financiële kaders en budgetten. Ook binnen gemeenten is het 
noodzakelijk om ontschot en kostenbewust (samen) te werken bij alle decentralisaties in het 
sociale domein. 
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Gemeenten in Holland Rijnland werken nauw samen. Daarbij organiseren we lokaal wat lokaal 
kan en regionaal wat regionaal moet. Onze verantwoordingseisen zijn minimaal en gericht op 
resultaat. Er zijn duidelijke afspraken met uitvoerders over cliëntenrecht, klachtenregelingen 
en het veiligheidsklimaat binnen instellingen. De gemeente heeft geen kennis van casuïstiek, 
met uitzondering van de onderdelen in het plan die door haar worden uitgevoerd (te denken 
valt aan bijvoorbeeld werk en inkomen, Wmo of leerling vervoer). Er is een duidelijk 
opschalingmodel wanneer de hulp stagneert.22 
  
 

                                                           
22

 Opschaling is geregeld in het samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1Gezin1Plan en wordt uitgevoerd als 

uitvoerende partijen er samen niet uit komen.      
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Bijlage 4. Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en 
gemeenten Holland-Rijnland  

 

1. Inleiding: passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg – twee zielen, één 
gedachte? 
 
Ieder kind verdient goed onderwijs.  Goed onderwijs dat kinderen en jongeren in staat 
stelt hun talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te 
zetten. De huidige organisatie van de extra onderwijsondersteuning biedt daarvoor, zowel 

inhoudelijk,  structureel als financieel, onvoldoende mogelijkheden.  Inhoudelijk doordat 
een passend onderwijsaanbod  vaak verscholen zit ‘achter een  diagnose’, te laat 

komt of niet dicht  bij huis  gerealiseerd kan  worden. Structureel omdat de huidige 
systematiek een geheel is van ingewikkelde  regels en complexe bekostiging,  dat 

resulteert in lange doorlooptijden  en onduidelijkheid  over wie de regie heeft en de 
verantwoordelijkheid draagt. En tenslotte financieel aangezien de perverse prikkel van 
hulp na een diagnose heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van indicaties. 

 
Doel passend onderwijs 

Het doel van passend onderwijs is, door het verleggen van verantwoordelijkheden en 

geldstromen, de mogelijkheden op goed onderwijs voor ieder kind en iedere jongere 

optimaal te benutten. Met passend onderwijs  wordt  daarom de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de 
schoolbesturen,  in overleg met ouders, leraren en gemeenten. Schoolbesturen krijgen 

met de start van passend onderwijs  een zorgplicht  en werken hierbij samen in een door 
de minister vastgesteld  en regionaal afgebakend samenwerkingsverband. Door de 

verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan beter worden aangesloten bij 
de ondersteuningsvraag  van kinderen/jongeren en de specifieke kenmerken van het 

samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat 
kinderen e jongeren verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs  
((v)so). Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het (V)SO bestaan. Deze 

wijzigingen  zijn vastgelegd in de Wet passend onderwijs  die op 5 november 2012  is 
gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2014  gaan de nieuwe 

samenwerkingsverbanden  van start met passend onderwijs. 

 
Doel transitie jeugdzorg 
Dezelfde constatering over het tekort aan mogelijkheden en de negatieve gevolgen van 

slagboomdiagnostiek  is de aanleiding geweest voor de nieuwe jeugdwet. In deze wet 
wordt geregeld dat de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd ondergebracht 

wordt  bij de overheidslaag die het dichtst  bij de burger staat: de gemeente. Daarbij is, 
net als in passend onderwijs,  niet enkel sprake van een verschuiving  van middelen en 
verantwoordelijkheden, maar hoofdzakelijk van een inhoudelijke transformatie. 

Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht van mensen benutten en het ontzorgen en 
normaliseren van de situatie. De ‘transitie jeugdzorg’ beoogt jeugdigen en hun 

ouders/gezinnen zo snel en licht mogelijk te ondersteunen of hulp te bieden om het zelf 
weer aan te kunnen, door de zwaardere jeugdhulp (inclusief ggz, kinderbescherming  en 

jeugdreclassering) in te voegen in of toegankelijk te maken via het lokale hulpaanbod 
voor gezinnen. 

 
In de aanloop naar 1 augustus 2014  staan de nieuwe samenwerkingsverbanden  voor de 
taak om een eigen systematiek van ondersteuningstoewijzing te ontwerpen  en te 
organiseren. 

Bij het ontwerpen  van een dergelijke systematiek hebben samenwerkingsverbanden  van 
de minister de vrijheid  gekregen om ‘te  doen wat nodig  is’ om voor  iedere leerling  

binnen de grenzen van het samenwerkingsverband  een passende onderwijsplek  te 
garanderen. 
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Gemeenten staan voor de uitdaging om voor januari 2015  het geheel van 
jeugdhulpvoorzieningen in te richten en af te stemmen. Zij worden daardoor gestimuleerd 
na te denken over een slagvaardiger en snellere manier van hulp rondom kinderen en 

gezinnen organiseren en worden daarnaast regievoerder en opdrachtgever  voor 
uitvoeringsorganisaties. 

 

In beide gevallen moet de nieuwe systematiek zo zijn ingericht dat deze bijdraagt aan het 
realiseren de eigen missie en de visie en aan een integrale aanpak voor alle jeugdigen. 

Daarmee bieden de beide beleidswijzigingen  zowel voor kinderen/jongeren en gezinnen, 
als voor scholen en gemeenten interessante kansen voor snellere en passender 

ondersteuning wanneer dat nodig is. 

 
De zes regionale samenwerkingsverbanden  (PO en VO), het landelijk reformatorisch 

samenwerkingsverband1  en de vijftien gemeenten op het niveau van Holland-Rijnland 

zien deze kansen en zijn zich bewust  van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de 

regio is men zich daarnaast bewust  van het feit dat het gezamenlijk optrekken in deze 
transities voor alle partijen een meerwaarde oplevert. Middels deze gezamenlijke 
paragraaf in zowel de ondersteuningsplannen  van de samenwerkingsverbanden  als de 

jeugdbeleidsplannen van de gemeenten, trachten zij dan ook een verbindend kader in 
visie vast te stellen, waarbinnen een afgestemde, dekkende en passende structuur van 

onderwijs,  zorg en ondersteuning kan ontstaan. Op die manier valt winst  te behalen 
voor alle jeugdigen binnen Holland-Rijnland, zowel thuis als op school. 

 
2. Gedeelde missie en visie: de beweging van achter naar voren 

 
De kern van de visie van zowel de betrokken samenwerkingsverbanden  als de betrokken 

gemeenten is samen te vatten in drie kerntransities  in het denken en handelen, 
afkomstig uit het Referentiekader – het leidende document van de onderwijssectoren 

bij invoering van passend onderwijs: 

- van achteren naar voren, met zo min mogelijk bureaucratie 

- van curatief naar preventief, met hulp zodra dat nodig is 

- van sectoraal naar integraal, op basis van een gedeelde  
verantwoordelijkheid 

 
‘Van achter naar voren’ doelt op het verplaatsen van het moment waarop ondersteuning 

wordt geboden in een traject, zowel in de jeugdzorg als in de onderwijsondersteuning. 
Nu gebeurt dat niet direct na signalering, maar pas op het moment dat aan een vooraf 

vastgestelde set van indicatiecriteria wordt  voldaan. Dit heeft tot gevolg dat kinderen 
en jongeren die niet, of net niet aan de indicatiecriteria voldoen, verstoken blijven van 

de (ook) voor hen benodigde hulp en ondersteuning.  In een nieuwe systematiek is het 
van belang dat de benodigde ondersteuning achter de indicatiecriteria vandaan komt 
(‘van  achteren’) en  direct, snel en passend wordt georganiseerd in de directe 

leefomgeving van kinderen/jongeren en hun gezin. Professionals worden ingezet op de 
plek en op het moment waar zij het hardst nodig zijn en het meeste verschil kunnen 

maken: in en om de school, in en om de gezinnen. Van belang daarbij is dat zij bij het 
geven van die hulp tegen zo min mogelijk bureaucratische barrières aanlopen. 
 
Het gevolg van deze beweging van achteren naar voren is een nadruk op voorkomen,  in 
plaats van de afhankelijkheid van curatief repareren. Hoe eerder hulp en ondersteuning 

beschikbaar zijn, hoe meer er wordt  voorkomen dat een kleine stagnatie in de 
ontwikkeling van een kind of jongere uitgroeit  tot een onderwijsachterstand, of 

jongerenproblematiek / een lastige gezinssituatie uitgroeit tot zware sociale 
problematiek.  

1 
De twee landelijke  samenwerkingsverbanden op reformatorische grondslag (PO en VO) 

participeren in meerdere regio’s 

en dienen hun beleid ook op deze regio af stemmen. De intentie is om maximaal aan te sluiten bij de 
regionale afspraken. 
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De verwachting is dat, door de nadruk te leggen op preventie,   eveneens het aantal 

kinderen dat aangewezen is op specialistische (bovenschoolse) voorzieningen wordt  
gereduceerd. 

 

Een laatste punt in de kern van de visie is de overgang van sectoraal naar integraal. 
Daarbij doelt sectoraal op de huidige situatie, waarin hulp en ondersteuning vaak op 

gecompartimenteerde wijze bij kinderen en gezinnen terecht komen als gevolg van 

schotten tussen (uitvoerings)organisaties, slechte afstemming tussen hulpverleners en 

deskundigen onderling en een focus op diagnosticeren.  We willen toe naar een situatie 

waarin zowel in cultuur  als in structuur, zowel in denken als in doen, deze schotten 
worden opgeheven en de afstemming een wezenlijke voorwaarde  voor effectieve hulp 

wordt. 
 

Zowel in het onderwijs  als in de jeugdhulp tekenen zich de kaders van een dergelijke 

integrale benadering zich al af, zij het met twee verschillende invalshoeken: 

V In het primair onderwijs  is men goed op weg om op alle scholenHandelingsgericht  
te werken.  Die ontwikkeling is ook gaande op de scholen voor voortgezet 
onderwijs.  Met Handelingsgericht  werken (HGW) worden de 

onderwijsondersteuningsbehoeften in plaats van de beperkingen van leerlingen 
centraal gesteld en ligt de focus op oplossingsgericht handelen. Hiernaast gaat 

HGW uit van de continue afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn of 
haar sociale omgeving: de klas, de leerkracht,  de ouders, etc. Het propageert 
daarmee (hoofdzakelijk)  een integrale denk- en analysewijze:  contextueel en 

transactioneel. 
V De gemeenten hebben het werken volgens de ‘ 1Gezin1Plan werkwijze’ 

geïntroduceerd: het werken vanuit een gezinsplan dat uitgaat van de doelen die 
de.jeugdige (het gezin) zelf stelt, dat zowel lichte als (waar nodig) specialistische 

hulp kan omvatten en rekening houdt met het complete sociale domein, waar het 
onderwijs  deel van uitmaakt. Essentie is het versterken van de eigen kracht,  met 
behulp van laagdrempelig advies en hulp op maat, waarbij het gezin of de 

jeugdige centraal staat. Het propageert daarmee (hoofdzakelijk) een integrale 
handelingswijze.  Na een periode van gewenning wordt  deze werkwijze  steeds 

vaker benut. 
De beide bewegingen benadrukken dezelfde integraliteit, alleen leggen beide de nuance net 

anders. De essentie van de verbinding ligt dan ook in de (h)erkenning van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren. De wijze waarop 

samenwerkingsverbanden en gemeenten hier reeds op aan het voorsorteren zijn, biedt 
heldere aanknopingspunten  voor het ontwikkelen van een integrale systematiek. 

 
3. Hoe krijgt dat praktisch zijn beslag? 
De samenwerkingsverbanden  in de regio hebben in de afgelopen jaren ieder hun eigen 

ontwikkeling in de richting  van Passend onderwijs doorgemaakt. Daarbij zijn in ieder 

samenwerkingsverband verschillende keuzes gemaakt en  verschillende 

thema’s uitgewerkt. Daarbij komt dat het primair en voortgezet onderwijs qua 
cultuur  behoorlijk verschillend zijn. Tevens van belang om te beseffen bij het 

onderstaande gemeenschappelijk kader is dat er fundamentele verschillen zijn in de 

organisatie tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Deze verschillen hebben 

invloed op de wijze waarop een nieuwe ondersteuningsstructuur kan worden ingericht.  

Zonder daar hier inhoudelijk op in te gaan, kan op hoofdlijnen worden vastgesteld  
dat: 

- Het VO met andere leeftijdsgroepen leerlingen te maken heeft en daardoor ook 

geconfronteerd  wordt  met andere ondersteuningsbehoeften/problematiek dan 

het PO. 

- Het VO is qua  leerlingpopulatie al ‘gesegregeerd’, door  de bestaande 

niveauverschillen. 

- De signaleringsfunctie in het VO gespreid is over veel docenten, terwijl deze in 

het PO in handen van maximaal twee leerkrachten ligt. 
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- Daarnaast heeft een leerling op het voortgezet onderwijs  een andere (vaak 

meer invloedrijke) rol in het eigen hulp- of arrangeerproces dan leerlingen op 

het PO (waar de ouders in dit proces een belangrijker rol spelen). 

- Door de schaalgrootte is het voor scholen voor voortgezet onderwijs  vaak 

eenvoudiger / aantrekkelijker om de bij het proces van 

ondersteuningstoewijzing benodigde deskundigen (bijvoorbeeld een 

onderwijs/gedragsspecialist) in eigen dienst te hebben, dan deze te 

‘delen’  met andere scholen. 
- Scholen voor VO hebben (vaak) een regiofunctie, basisscholen een buurtfunctie. 

Door de regiofunctie van het voortgezet onderwijs  moet zij andere afspraken 
maken met de gemeenten als het gaat om de inzet van wijkgebonden  Jeugd- en 
Gezinsteams. Dit stelt andere (netwerk-)eisen aan de betrokken deskundigen. 

- Het primair onderwijs  zoekt naar een wijze om zoveel mogelijk arrangeren in de 
basisschool zelf te laten plaatsvinden. Het voortgezet onderwijs  zoekt hiernaast 
tevens naar een bovenschools platform voor het arrangeren van (bepaalde vormen 
van) extra ondersteuning.  Dit vergt verschillende afspraken met de gemeente over 
de inzet van expertise voor de gezinskant 

 

Ondanks de verschillen in organisatie en uitwerking valt er, de ontwikkelingen 

overziend, echter ook een duidelijk gemeenschappelijk kader te ontwaren,  hoofdzakelijk 
op het gebied van de afspraken in de basisondersteuning over de ondersteunings-

structuur in en om de scholen, of de ‘routing’. Van cruciaal belang in dat 

gemeenschappelijke kader is het werken met een collegiaal netwerk van professionals 

in en om de school, waarmee expertise aan de voorkant  gebundeld is, de 

ondersteuningsbehoeften van een leerling helder in kaart kunnen worden gebracht en 

een arrangement voorbereid kan worden (hoe klein of groot ook). 
 
Het gaat daarbij expliciet niet om een nieuwe laag in het proces van ondersteuning 
toewijzen: het collegiale netwerk kan gezien worden als een methodiek voor het 

benoemen van ondersteuningsbehoeften en het vinden van oplossingen: een 

ondersteuningsteam  met vaste deelnemers in de basisschool (directie, IB, leerkracht,  

ouders) en de juiste expertise dichtbij  en direct te consulteren 

(onderwijsspecialist/gedragsspecialist, gezinsspecialist2).  Juist de directe beschikbaarheid 
van de juiste expertise garandeert dat men elkaar kan vinden op het moment dat dat 

nodig is en dat er daardoor reeds aan de voorkant van het traject de juiste dingen 

gebeuren. 
 
2 In de regio dragen deze ondersteuningsteams diverse namen, waaronder bijvoorbeeld MZT (in 28.12)  en 
MPO (in 28.13). Er wordt echter met alle benamingen gedoeld op hetzelfde team van directeur, IB, 
leerkracht, ouders, onderwijs - en gezinsspecialist. 

 
 

Bovenstaande impliceert dat het samenwerkingsverband  erop kan vertrouwen dat scholen 

tot een weloverwogen afweging komen welk arrangement het beste past bij de 

ondersteuningsbehoefte van een leerling – zulks met inachtneming  van de gestelde 

beleids- en budgettaire kaders. De conclusie kan zijn dat een leerling het best geholpen is 

met plaatsing op het SBO, Praktijkonderwijs, LWOO of (V)SO. De 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt  (als onderdeel van het arrangeren en met behulp 

van beschikbare expertise) dan ook op het niveau van de school voorbereid. Hierbij is het 

van wezenlijk belang dat de school (met behulp van de 

onderwijsspecialist/gedragsspecialist) in staat is om een ontwikkelingsperspectief ( OPP) 

op te stellen. Dit is verplicht  voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring en 

ouders hebbe hier instemming op. In het primair onderwijs garandeert de betrokkenheid 
van onderwijs-  en gezinsexpertise bij het vormgeven van een arrangement in de school 

dat wordt  voldaan aan de wettelijke verplichting  tot een deskundigenadvies voorafgaand 

aan een verwijzing  naar SBO of SO. De toekenning van het arrangement hoeft daardoor 

niet óók nog eens op een hoger niveau in het samenwerkingsverband  inhoudelijk getoetst 

te worden.  In het voortgezet onderwijs  zal de (op schoolniveau voorbereide) verwijzing  
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naar het Praktijkonderwijs, LWOO of VSO en – afhankelijk van de afspraken in het swv - 

naar andere bovenschoolse onderwijsplekken  inhoudelijk beoordeeld worden door een 

commissie van het samenwerkingsverband. 
 
Toch is het – ook voor het primair onderwijs  - de wettelijke taak en bevoegdheid van 

het samenwerkingsverband  de TLV af te geven. Om beperking door bureaucratie te 

voorkomen wordt daarom voorgenomen het deskundigenadvies in principe over te 
nemen, tenzij dit conflicteert met de zienswijze van de school of de ouders, dan wel het 

beleid van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband  toetst de aanvraag 

voor een TLV slechts procedureel, waarbij wordt  gecontroleerd of alle verplichte en 

gewenste stappen in het proces (dat als onderdeel van de basisondersteuning  is 

vastgelegd in het ondersteuningsplan)  zijn doorlopen en er sprake is van een consistent  

advies.  
 

Enerzijds wordt  hiermee voldaan aan de wettelijke verplichting  en anderzijds wordt  

hiermee het vertrouwen in de arrangeercapaciteit  van het collegiaal team in en om de 

scholen uitgesproken. 

 
Eenzelfde beweging richting  een gemeenschappelijk kader is ook te vinden bij de 

gemeenten. Zij hebben het voornemen om op het niveau van de regio Holland-Rijnland bij 

het organiseren van de jeugdhulp (als onderdeel van de decentralisatie van de jeugdzorg)  

een vergelijkbare beweging te gaan maken als die in het onderwijs  wordt  voorgestaan.   

Ook in de jeugdhulp wil dit zeggen dat de expertise ‘achter de indicatie vandaan’ 

wordt gehaald, en  meer  voorin  het traject wordt aangeboden. Dit gebeurt in de 
praktijk middels de zogenaamde Jeugd- en Gezinsteams. De teams moeten een cruciale rol 

vervullen bij het verhogen van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp en daarmee de 

vermindering van het gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. De expertise van 

diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel wordt  in deze teams 

samengevoegd. Daarmee wordt  het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker: voor 

ouders, maar ook voor scholen en andere (basis)voorzieningen.  Vanaf 2015  moet er een 
regionaal dekkend aantal teams zijn. De Jeugd- en Gezinsteams werken vanuit het CJG en 

daarnaast zijn de teamleden regelmatig fysiek aanwezig in de basisvoorzieningen.  Scholen 

en voorschoolse voorzieningen hebben een vaste Jeugd- en Gezinswerker, die bijvoorbeeld 

deel kan nemen aan het ondersteuningsteam  op schoolniveau. 

 

In onderstaand schema is een visualisatie opgenomen van het toekomstmodel jeugdhulp 

Holland- Rijnland. Het onderwijs  is een van de basisvoorzieningen in dit schema en zowel 

het CJG als de Jeugd- en Gezinsteams staan in het toekomstmodel in nauwe verbinding 

met het onderwijs. 
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Beide bovenstaande werkwijzen stellen professionals in het onderwijs  en de jeugdhulp in 

staat hun primaire taak te verwezenlijken:  voorin het traject, snel en adequaat, 

ondersteuning bieden opdat kinderen, het liefst in hun eigen sociale omgeving, een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. De beweging ‘naar  voren’ 

weerspiegelt de wens van  de samenwerkingsverbanden  en gemeenten om de nadruk 

van Passend onderwijs  en de Transitie Zorg voor Jeugd daar te plaatsen waar deze het 
meest effect kan bewerkstelligen: dicht bij huis en in de eigen sociale omgeving. 
 
Door het op elkaar laten aansluiten van de routes binnen het onderwijs  en binnen de 

jeugdhulp in de regio kan een slagvaardig, integraal en voor alle actoren overzichtelijk  
collegiaal netwerk ontstaan,  dat in de scholen opereert op basis van een gedeelde, 

handelingsgerichte  visie op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

 

Bijkomend voordeel is dat op deze manier, in ieder geval op regionaal niveau, een voor 

alle betrokkenen overzichtelijke  en eenduidige inrichting  van het proces van 

ondersteuningstoewijzing ontstaat. Op die manier weten besturen, scholen en ouders dat 
er op diverse plekken in de regio met dezelfde maat gemeten wordt. Dit is tevens van 

belang voor de besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs  in de regio. Naast de 

gemeenten op het niveau van Holland-Rijnland vormen immers ook de besturen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs een verbindende factor in de regio. Voor hen is het voor 

de eigen organisaties van belang dat bovengenoemde eenduidigheid in de systematiek 

van toewijzen regionaal geboden wordt  en er een verbinding wordt  gelegd met de 
gezinskant. Dit is specifiek van belang voor de, aan de scholen voor (V)SO verbonden, 

Commissies van Begeleiding, die betrokken zijn bij de toelating van leerlingen op de 

(V)SO-school en de begeleiding tijdens hun plaatsing. 

 
4. Hoe bereiken we dat? 
Nu de opdracht,  visie en de contouren van de praktische uitwerking voor beide partijen 

verkend zijn is het de vraag op welke manier de eerder genoemde omslag in denken nu 

daadwerkelijk  haar beslag kan krijgen in de praktijk van alledag: zowel in het onderwijs  

als in de jeugdhulpverlening. Het gevaar is dat we de belangrijke kernconcepten  uit de 

gedeelde visie blijven benoemen in termen van structuren en instrumenten. We gaan 

daarmee voorbij aan de duale kern van elk veranderingsproces:  dat verandering niet in 
enkel in structuren zit, maar voornamelijk ook in culturen:  in mensen dus. De zes 

samenwerkingsverbanden, het landelijk reformatorisch swv en de vijftien Holland-

Rijnland-gemeenten willen dan ook voornamelijk de handen op elkaar krijgen voor een 

cultuuromslag  die het mogelijk maakt de gedeelde visie - om van indiceren te komen naar 

arrangeren door deskundige professionals - in de praktijk te realiseren. 

In uitwerking in de praktijk zou dat zijn beslag moeten krijgen in: 

- Het door samenwerkingsverbanden  en gemeenten actief bevorderen van de 
gewenste cultuuromslag  en de nieuwe wijze van werken; 

- Het zoveel mogelijk voorkomen van bureaucratie;- De vormgeving  en 
instandhouding  van een collegiaal netwerk van betrokken en gemotiveerde 
professionals; 

- Een zo praktisch en integraal mogelijke werkwijze  van deskundigen, vanuit 
een realistisch kader. 

- Professionals de ruimte geven om gezaghebbend te opereren, om te 
zeggen ‘zo gaan we het doen’. Niet zonder (financiële) restricties en 
vastgestelde,  richtinggevende  kaders. Wel met een behoorlijke bewegings- en 
beslissingsvrijheid. 

- Vervang vaste criteria en ‘slagbomen’ (‘als  u niet aan  de voorwaarden 
voldoet, krijgt u geen hulp’)  in diverse lagen van het proces van 
ondersteuning toewijzen (zowel aan de onderwijs-  als aan de gezinskant) door 
professionals op de route, geselecteerd op hun merites en hun competenties. 

- Vanuit de eigen deskundigheid daar waar nodig het intersectorale opzoeken. 
Onderken dat iedere sector zijn eigen expertise heeft en haar eigen methoden 
om deze in de praktijk in te zetten. Onderken tevens dat iedere sector ook 
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blinde vlekken en beroepsdeformaties heeft. Onderken tenslotte dat twee 
sectoren altijd meer weten dan een. Zolang deze uitgangspunten  
gerespecteerd worden leert men van elkaar in plaats van dat men elkaar 
tegenwerkt. 

- Nagestreefd wordt  dat gezamenlijk benodigde expertise efficiënt ingezet en bij 
voorkeur gezamenlijk bekostigd wordt; 

- Daar waar ondersteuning in het onderwijs  en de jeugdhulp voor 
kinderen/jongeren en/of gezin nodig is, worden deze zoveel als mogelijk 
gelijktijdig ingezet en gestart; 

- Uitgaan van en benutten van de eigen kracht van kind, jeugdige en/of gezin 
en hun sociale netwerk; 

- Partijen zijn zich bewust  dat dit verandertraject inspanningen en tijd van 
eenieder vergt. 

 
Als bovenstaande ideaalbeelden werkelijkheid  kunnen worden,  is het pas echt mogelijk 
denk- en handelingskaders als Handelingsgericht  werken en 1kind-1gezin-1plan tot hun 
recht te laten komen en in de praktijk handen en voeten te geven. 

 
5. Wat leggen we vast en waar en wanneer leggen we dat vast? 

Een omslag in het denken en doen zoals in de paragrafen hierboven beschreven is niet van 

de ene op de andere dag gerealiseerd. Veel zaken moeten worden uitgevonden,  

ontwikkeld en geprobeerd alvorens we met zekerheid kunnen zeggen wat werkt en wat 

niet. 

Samenwerkingsverbanden  en gemeenten hebben weliswaar  een tijdpad voor de 

invoering van nieuwe structuren, de nieuwe culturen kunnen niet ineens gemeengoed 
zijn. Voorgesteld wordt daarom om het schooljaar 2013-2014 te gebruiken om 

gezamenlijk de visie te verankeren. Deze visie zal vervolgens praktisch moeten 
voortvloeien in een ontwikkelagenda voor planjaar 2014- 2015  en de periode daarna. 

In de eerste ondersteuningsplannen  van de samenwerkingsverbanden PO en VO, en in de 
jeugdbeleidsplannen van de gemeenten, kan deze werkwijze  beschreven worden als 

eerste stap in de richting  van een werkelijk  integrale manier van toewijzen van 
ondersteuning. 

De ontwikkelagenda voor 2014-2015 en verder zal daarmee het primaire onderwerp 

vormen voor het op overeenstemming  gericht overleg tussen samenwerkingsverbanden  
en gemeenten. Doel is de onderwerpen op die agenda voor de jaarwisseling 2013  op 

hoofdlijnen afgestemd te hebben, en voor de start van schooljaar 2014-2015 
uitgewerkt te hebben. 
Op deze ontwikkelagenda zal in ieder geval ruimte moeten zijn voor: 

- de uitwerking van de ondersteuningsteams  en jeugd- en gezinsteams als 

collegiaal netwerk van deskundigen: geen geïnstitutionaliseerd overleg, 

maar een flexibele methodiek; 

- het in de praktijk het geven van ruimte aan professionals die gezaghebbend 

kunnen opereren 

 aandacht voor taken en competenties die kwaliteit –en in combinatie met 

goede monitoring ook in enige mate financiële beheersing– garanderen; 

 gezamenlijke afspraken over professionalisering; 

- het werken met pilots en proeftuinen: klein beginnen, consciëntieus  

voortgang boeken; In 2014  zullen 6 proeftuinen van Jeugd- en 

Gezinsteams van start gaan in Holland-Rijnland. 

- het maken van functionele afspraken: horizontaal voor afspraken tussen 

onderwijs  en opvang en verticaal voor afspraken tussen vve-po-vo-mbo 

 Belichting van de volle breedte van relevante gespreksonderwerken, 

waaronder: 
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 o Kinderopvang: afstemming tussen onderwijs  en gemeenten 

 over signalering, overdracht,  doorgaande lijn, inzet van 

preventieve hulp, etc. 

 o Leerplicht en het voorkomen van thuiszitters. 

 o Huisvesting en de samenhang met passend onderwijs 

 o Leerlingenvervoer in relatie tot voorzieningen van het swv 

 o AWBZ (begeleidingsfunctie): inzet van begeleidingsmiddelen 

  vanuit het swv en de relatie met persoonsgebonden budgetten 

 o Schoolbegeleiding 

 o Onderwijsachterstanden/gewichtenregeling 

 o Toeleiding naar scholing, arbeidsmarkt of dagbesteding voor

  kwetsbare doelgroepen 

 o Specifieke voorzieningen van swv en jeugdhulpverlening 

 
Verantwoording 
Auteurs: 
Bas Warner (OOG onderwijs en jeugd) 

Dick Rasenberg 

 
Participanten: 

Samenwerkingsverbanden: 

SWV PO-28-01  SWV VO-28-01 
SWV PO-28-12  SWV VO-28-02 

SWV PO-28-13  SWV VO-28-03 

SWV PO-00-01  SWV VO-00-01 

 
Gemeenten: 

Alphen aan den Rijn Hillegom  

Kaag en Braassem Katwijk 

Leiden Leiderdorp  

Lisse Nieuwkoop 
Noordwijk  Noordwijkerhout 

Oegstgeest  Rijnwoude 

Teylingen  Voorschoten 

Zoeterwoude 
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Bijlage 5. Lijst met afkortingen 

 

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ Bureau Jeugdzorg 

3D 3 Decentralisaties, te weten werk, Wmo, jeugd  

DBC Diagnose behandel combinatie 

CIZ Centraal Indicatieorgaan Zorg 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

GGZ jeugd Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (ook jeugd-ggz, j-ggz) 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

HGW Handelingsgericht werken 

IB Intern begeleider 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

JCO Justitieel Casusoverleg 

JPP Jeugdpreventieproject 

JPT Jeugdpreventieteam 

LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs 

OOGO Op overeenstemming gericht overleg 

OPP Ontwikkelingsperspectief  

OTS Ondertoezichtstelling 

PO Primair onderwijs 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

SGJ Stichting Gereformeerd Jeugdwerk 

SHG Steunpunt Huiselijk geweld 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VB Verstandelijke beperking 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VO Voortgezet onderwijs 

VOG Verklaring omtrent gedrag 

(V)SO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
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Beantwoording formele inspraakreacties Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop 

 
Inleiding 

In november 2013 hebben de colleges van B&W, op advies van de portefeuillehouders Sociale Agenda het regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland 
Rijnland en Boskoop vastgesteld voor de inspraak. De inspraaktermijn verschilde per gemeente, maar liep tussen 13 november en 20 december 2013.  
 
Naast de formele inspraak zijn er in de periode november-december door de gemeenten verschillende bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. 
Regionaal is er op 2 december een bijeenkomst geweest voor jongeren, ouders, cliënten- en jongerenraden. Hun input wordt meegenomen in de uitwerking 
van het beleidsplan.  
 
Wij hebben een schriftelijke inspraakreactie ontvangen van in totaal 31 personen  of organisaties. Wij danken iedereen die de moeite heeft genomen zijn of 
haar zienswijze op het beleidsplan op papier te zetten. Vanwege de hoeveelheid reacties zijn de reacties soms korter dan de oorspronkelijke inspraakreactie 
zelf, of zijn gelijkluidende reacties samengevoegd.  
De ontvangen inspraakreacties geven op onderdelen aanleiding tot wijzigingen of aanvullingen van het beleidsplan. Deze zijn in de vijfde kolom van het 
overzicht aangegeven. 
 
Conclusie 

De reacties zijn overwegend positief. Er zijn daarnaast veel vragen over de verdere uitwerking. De gekozen lijn met het nieuwe toekomstmodel vergt een forse 
transformatie en daardoor moeten veel zaken nog verder uitgewerkt worden. Dit beleidsplan geeft de kaders voor deze verdere uitwerking en treedt niet in 
detail.  
 
Verdere procedure 

Elk college stelt zijn antwoord op de inspraakreacties vast, en legt het aangepaste Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland1 ter vaststelling 
voor aan de gemeenteraad. De insprekers worden per mail op de hoogte gesteld. 
 
Leeswijzer 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de ingekomen reacties, onze beantwoording van de reacties, en de gevolgen hiervan voor het beleidsplan. 
Allereerst vindt u de algemeen reacties op het beleidsplan. Daarna zijn de reacties per hoofdstuk, paragraaf en bijlage gerangschikt. Deze komen overeen met 
de hoofdstukken, paragrafen en bijlagen van het beleidsplan. Alle reacties hebben een nummer gekregen. Met betrekking tot de paragrafen 1.3, 2, 2.1, 6.3, 
6.4, 7.3.3 en bijlage 5 zijn geen reacties binnengekomen. Deze paragrafen en bijlage vindt u dan ook niet in terug in het document.  
 

                                            
1 Inmiddels is Boskoop gefuseerd met de gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn tot de gemeente Alhen aan den Rijn en daarmee onderdeel van Holland Rijnland.  
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Lijst met personen en organisaties die een reactie hebben ingestuurd: 

1 Zorgbelang Zuid-Holland 

2 WMO adviesraad Leiderdorp 

3 WMO adviesraad Oegstgeest 

4 Joke van Boxtel, Raadslid Progressief Nieuwkoop 

5 F.R. Langerijs, MHA Kinderarts 

6 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Leidse regio / 2801 

7 Cardea 

8 Cliëntenraad Cardea  

9 Zorgbureau ABC-Gezinsbegeleiding B.V.  

10 ZP Jeugd Holland Rijnland 

11 Adviesraad WMO Leiden 

12 Prodeba 

13 Samenwerkingsverband  PPO regio Leiden  

14 WMO adviesraad Lisse 

15 De Kinderhaven 

16 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland 

17 Praktijk Ligeon, Zelfstandig gevestigd kinder- en jeugdpsychiater 

18 WMO adviesraad Hillegom 

19 Gezamenlijke Wmo(advies)raden Boskoop en Alphen en Seniorenadviesraad Rijnwoude 

20 WMO adviesraad Katwijk 

21 Bestuur SCW Leiderdorp 

22 WMO adviesraad Noordwijkerhout 

23 WMO-Adviesplatform gemeente Teylingen 

24 William Schrikker Groep       

25 WMO Platform Noordwijk  

26 WMO adviesraad Kaag & Braassem 

27 Stuurgroep Integraal Jeugbeleid van de Gemeente Oegstgeest  

28 Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek 

29 Samenwerkingsverband VO/SVO Midden-Holland & Rijnstreek 

30 Reformatorisch Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs 

31 Kindkracht 0/12 



 

3 
 

 

 

Inleiding  
 
Lijst met personen en organisaties die een reactie 
hebben ingestuurd  
 
Algemeen                                                        
1.1 Waarom een transitie?  
1.2 Wat komt er naar ons toe  
1.4 Proces 
1.5 Regionale samenwerking 
1.6 Reikwijdte van het beleidsplan 23 
 
2.2. Zicht op de vraag naar ondersteuning in 2015 
en 2016   
 
3.1 Regionale visie “iedereen doet mee”  
3.2 Toekomstmodel jeugdhulp Holland Rijnland  
 
4. Positie van jeugdigen en ouders  
4.1 Zeggenschap bij de cliënt  
4.2 Medezeggenschap  
4.3 Klachtenbehandeling  
4.4 Vertrouwenspersoon  
4.5 Identiteitsgevoeligheid 
 
5. Het regionale toekomstmodel nader verkend  
5.1 Pijler 1: de pedagogische gemeenschap (civil 
society)  
5.2 Pijler 2: Basisvoorzieningen  
5.3 Pijler 3: Jeugd- en gezinsteams  
5.4 Pijler 4: specialistische jeugdhulp 
 

1 
 
2 
 
 
5 
16 
17 
20 
21 
22 
 
23 
 
 
25 
26 
 
27 
29 
31 
34 
36 
37 
 
40 
41 
 
43 
47 
58 
 
 

5.5 Pijler 5: Hulp in het gedwongen kader 
5.5.1 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en   
Kindermishandeling (AMHK) 
5.5.2 Jeugdbescherming en –reclassering 
5.5.3 Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) 
5.5.4 Relatie met de veiligheidsketen en 
crisisdienst 
5.6 Pijler 6: Verbinding met andere 
domeinen: 1 Gezin 1Plan(1Gezicht) 
5.7 Toegang tot jeugdhulp 
 
6. Relatie met (passend) onderwijs  
6.1 Primair- en speciaal basisonderwijs  
6.2 Voortgezet onderwijs  
 
7. De gemeente als regisseur  
7.1 Opdrachtgeverschap 
7.2 Samenwerkingsmodel 
7.3 Bekostigingsmodel  
7.3.1 Jeugd- en gezinsteams en 
populatiebekostiging  
7.3.2 Solidariteit en risicospreiding  
7.3.4 Keuze van aanbieders  
 
8. Kwaliteit  
8.1 Landelijke kwaliteitseisen  
8.2 Gemeentelijke kwaliteitseisen  
 
Bijlage 1  
Bijlage 2  
Bijlage 3  
Bijlage 4 
 

61 
62 
 
63 
65 
66 
 
67 
 
69 
 
71 
74 
77 
 
79 
78 
84 
85 
86 
 
87 
88 
 
90 
91 
92 
 
93 
94 
95 
96 
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Algemeen 
 

Nr. Inhoud Reactie Naam 
organisatie/persoon 

Beantwoording Wijziging in 
beleidsplan 
 

 Complimenten    

Alg. 1 Waardering voor het feit dat er een helder beleidsplan is geschreven, 
waarin heel duidelijk de inbreng van cliënten zichtbaar is. Het bevat 
een goede vertaalslag van de (veelal negatieve) ervaringen met de 
huidige jeugdzorg en maakt duidelijk dat de samenwerkende 
gemeenten zich goed realiseren wat op hen afkomt. 

Zorgbelang Zuid- 
Holland 

Dank voor uw complimenten.  Geen. 

Alg. 2 Het is een goed en gedegen stuk, zorgvuldig en volledig. Wmo adviesraad 
Lisse 
Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Alg. 3 Een goed en herkenbaar plan met goede aanknopingspunten voor 
een succesvolle transitie / transformatie. De vele malen benadrukte 
gezamenlijkheid van gemeenten in het regionale verband met 
behoud van de gemeentelijke ‘couleur locale’ spreekt ons erg aan. 

Cardea 

Alg. 4 Complimenten voor dit beleidsplan. Er is duidelijk geprobeerd de 
dominantie van de huidige jeugdzorgorganisaties te doorbreken, 
hetgeen een goede zaak is. In het beleidsplan wordt met aandacht en 
zorgvuldigheid een heel nieuwe aanpak geïntroduceerd.   

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Alg. 5 De adviesraad is van mening dat er op zich een goed beleidsplan  is 
opgesteld. Het doel om te komen tot 1 gezin 1 plan 1 gezicht is een 
goed, zij het een idealistisch, uitgangspunt. Daarbij wordt opgemerkt 
dat dit uitgangspunt niet nieuw is, omdat verschillende 
maatschappelijke organisaties al volgens dit principe werken. 

Wmo Adviesraad 
Noordwijkerhout 

Alg. 6 Wij hebben waardering voor het proces dat hiervoor is doorlopen, 
met inspraakrondes en informatieavonden speciaal gericht op  

Zorgbelang Zuid- 
Holland 
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verschillende cliëntdoelgroepen en terugkoppeling hiervan. 

Alg. 7 Waardering dat in dit beleidsplan werk, WMO, jeugd, passend 
onderwijs in samenhang wordt opgepakt. 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Alg. 8 Zeer positief over deze conceptnota en wel om de volgende redenen. 
In de nota worden belangrijke begrippen geïntroduceerd/bekrachtigd 
zoals bemiddeling, regionale kwaliteitstoets, menukaart, integrale 
24-uurscrisisdienst, nauwe samenwerking artsen, jeugd- en 
gezinsteams, terugdringen administratieve rompslomp, 
gemeenschappelijke regionale visie op verbinding passend onderwijs 
en transitie jeugdzorg, vaste contactpersoon vanuit jeugd- en 
gezinsteam voor elke school in het primair onderwijs, aandacht voor 
het MBO en passend onderwijs, desgewenst regionale sturing en 
opdrachtgeverschap van samenwerkende gemeenten, het voorlopig 
behouden van de relatie met de huidige grote aanbieders ter 
voorkoming van expertiseverlies en om de groeiende samenwerking 
niet te stagneren.  

Wmo Adviesraad 
Leiden en Wmo 
Adviesraad Katwijk 

Alg. 9 De Wmo-adviesraad is positief over de voortvarendheid waarmee de 
regio Holland Rijnland dit heeft opgepakt en adviseert om verder te 
gaan op de ingeslagen weg, zoals is vastgelegd in dit plan, inclusief 
de zes proeftuinen in 2014, zodat bij de definitieve vaststelling van 
de Jeugdwet er voor 2015 wellicht slechts minimale bijstellingen 
meer hoeven plaats te vinden. 

WMO adviesraad 
Kaag en Braassem 

Alg. 10 Het plan is erg complex en ingrijpend. Tegelijk ademt het een 
zorgvuldige aanpak en biedt het helderheid. 

Wmo platform 
Noordwijk 

Alg. 11 In het plan wordt een groot aantal inspanningen beschreven die de 
komende jaren nodig zijn om de gewenste transformatie te kunnen 
realiseren. We onderschrijven de thema’s die in dit kader worden 
genoemd van harte. We willen graag benadrukken dat de omvang 
van noodzakelijke inspanningen wel eens mee zou kunnen vallen. De 
reden hiervan is dat er op vele gebieden al ongelooflijk veel gebeurt 
en is gerealiseerd, mede in de geest van de transformatie. Een aantal 
actuele voorbeelden bij de nu nog provinciaal gefinancierde Jeugd- 

Cardea Wij zien de inspanningen die u 
en andere organisaties reeds 
plegen om de hulp aan 
jeugdigen en hun ouders te 
verbeteren. En zullen ook 
graag gebruik blijven maken 
van uw expertise en ervaring. 

Geen. 
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en opvoedhulp: 
- goed georganiseerde inspraakmogelijkheden en zowel formeel 

als informeel gewaarborgde betrokkenheid van cliënten 
- een deugdelijke inbedding en organisatie van het klachtrecht 
- onafhankelijk cliëntenondersteuning 
- multidisciplinaire trajectzorg ter voorkorting van de duur van 

dure 24-uurs zorg 
- hulp op maat gericht op maatschappelijke participatie 
- sowieso verkorting en afbouw 24-uurs zorg 
- differentiatie in de pleegzorg 
- operationele kwaliteitsindicatoren 
- een op procesniveau en cliëntniveau ingebouwde en 

gewaarborgde systematiek van prospectieve 
risico/inventarisatie. 

 
Het is in onze ogen waardevol om te leren van de do’s en don’ts en 
aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen waar mogelijk, zodat de 
energie kan worden gericht op andere thema’s. 

 Wat ontbreekt?    

Alg. 12 Dit beleidsplan biedt kansen, maar ook risico’s. Belangrijk dat in het 
beleidsplan ook de risico’s zorgvuldig worden geïnventariseerd.  
 
Privacy en gegevensuitwisseling ontbreekt als onderwerp in het 
beleidsplan. 
 
Juridisch kader ontbreekt. Aan welke wetten, verdragen etc. moet dit 
beleidsplan voldoen? (vb Internationaal verdrag van de rechten van 
het kind, Wet Bescherming Persoonsgegevens) 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

De wet is bij het schrijven van 
het beleidsplan nog niet 
vastgesteld. Daarin wordt op 
sommige punten verwezen 
naar andere voorliggende 
wetgeving. Daarom zijn we 
hier niet te diep op ingegaan. 
In de tekst is een aantal zaken 
toegevoegd, o.a. WGBO en 
Internationaal Verdrag van de 
rechten van het kind. 

Zie bij de 
beantwoording 
per hoofdstuk. 

Alg. 13 Wij missen aandacht voor de rol die ervaringsdeskundigen zouden 
kunnen spelen in de jeugdhulp.   

Cliëntenraad 
Cardea 

Eens over de mogelijke rol van 
ervaringsdeskundigen. We 
gaan graag met u in gesprek 
hoe we dit verder vorm zouden 
kunnen geven. 

Geen. 
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Alg. 14 De in de kaders genoemde voornemens zien wij liever geformuleerd 
als concreet te nemen stappen. Wij zouden daarbij een concreet 
ingevuld tijdpad willen zien, dan wel prioriteiten. 
 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 

Wij passen de term 
voornemens voor dit 
beleidsplan niet aan. Een 
uitvoeringsplan met een 
tijdpad zal separaat aan het 
beleidsplan verschijnen nadat 
de wet is vastgesteld, er is nu 
nog veel onzeker. 

Geen. 

Alg. 15 Wij vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor 
maatwerk dat nodig is in de 16 + hulp aan jongeren. Dat is een van 
de belangrijke knelpunten in de huidige jeugdzorg. De transities 
bieden kansen om dit echt anders te gaan organiseren. Een 
toekomstplan, continuïteit van zorg/een coach, ontschotten, 
geschikte leer-werktrajecten, betaalbare woonruimte zijn belangrijke 
elementen, die jongeren kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling 
naar zelfstandige burgers. Jongeren boven de 16 zijn niet meer 
gebonden aan hun wijk als zij hulp willen. Dat kan je beter stedelijk 
organiseren. 

Cliëntenraad 
Cardea 

Eens, het beleid voor 16+ 
wordt in 2014 in nauwe 
samenwerking met de andere 
decentralisaties, WMO en 
participatie en de 
zorgverzekeraar, waar het 
gaat om de GGZ, uitgewerkt. 

Zie bij de 
beantwoording 
per hoofdstuk. 

Alg. 16 Graag het ‘we’ en ‘wij’ expliciteren. Waarschijnlijk in de meeste 
gevallen gaat het collectief van gemeenten in de regio. Maar op 
sommige plaatsen wordt ‘we’ gebruikt in relatie met controle en/of 
beoordeling (van bijvoorbeeld uitvoerders). Zie hoofdstuk 4 als 
voorbeeld. Hier impliceert ‘we’ het bestaan van een orgaan, entiteit 
of organisatorisch verband. 

Cardea Met “we” bedoelen we de 
(samenwerkende) gemeenten 
in Holland Rijnland. Dit is 
toegevoegd in de inleiding. 
 

De tekst is 
aangepast in 
de voetnoot 
van paragraaf 
1.3. 

Alg. 17 De GGZ komt niet uitgebreid aan bod. Het hebben van een 
psychiatrisch ziektebeeld geeft voor de jongere een hoop problemen , 
maar ook voor de omgeving. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens, we hebben er voor 
gekozen niet elk onderdeel van 
de jeugdhulp apart te 
bespreken (ook bijvoorbeeld 
niet bij de zorg voor jeugdigen 
met een verstandelijke 
beperking). Dat wil niet 
zeggen dat we geen oog 
hebben voor de diversen 
soorten problematiek. 

Geen. 

Alg. 18 We missen een visie op de verbindingen tussen de verschillende 
pijlers en domeinen. Bij een juiste ketenaanpak zullen muren tussen 

SCW Leiderdorp Het toekomstmodel geeft juist 
aan dat de pijlers elkaar 

Geen. 
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organisaties moeten verdwijnen en ook dienen wachtlijsten binnen de 
organisaties te worden voorkomen om stagnatie van het 
begeleidingsproces tegen te gaan. En daarbij zal ook een downgrade 
waar mogelijk gerealiseerd moeten worden, zodra het mogelijk is zal 
de jongere door in een lagere pijler begeleid worden. Zoals een ex-
gedetineerde jeugdige die door vrijwilligers of ambulante 
jongerenwerkers kan worden begeleid bij terugkeer in de 
maatschappij. Downgraden kan ook door van pijler 3 of 4 naar pijler 
1 of 2 te gaan. 

overlappen en in nauwe 
onderlinge verbinding staan 
met elkaar. Het afschalen van 
hulp is in het huidige systeem 
vaak lastig, we zien daar 
samen met de uitvoerende 
organisaties veel 
mogelijkheden tot verbetering. 
In uw voorbeeld betreft het 
hier ook vaak een 
reclasseringsmaatregel die 
wettelijk belegd is. We 
onderkennen de kracht van 
het jongerenwerk en op lokaal 
niveau zal er dan ook naar 
verwachting naar goede 
samenwerking worden 
gezocht. 

Alg. 19 De Wmo-adviesraad mist: 
 
a) aandacht voor de manier waarop e.e.a. gecommuniceerd  gaat 
worden naar de burgers. Gevraagd wordt hier vroegtijdig en op een 
positieve manier veel aandacht aan te besteden; dit ter voorkoming 
of bestrijding van onrust. Gedacht wordt aan artikelen in lokale dag- 
en weekbladen, gesprekken met (ouders van ) doelgroepen en verder 
op de gemeentelijke website en in de gemeentegids een duidelijke 
omschrijving van de hulpverlenende instanties en welke zorg en 
ondersteuning zij bieden. 
 
b) de rol van kerken bij pijlers 1 en 2, waar /het gaat om preventie. 
De Wmo-adviesraad is van mening dat deze rol niet onderschat mag 
worden en hieraan derhalve aandacht besteed dient te worden in het 
stuk, maar vooral ook in de praktijk. Een actieve benadering van 
kerkgenootschappen wordt aangeraden. 
 
c) afspraken met het onderwijs, zodat bij een korte  detentie de 

WMO adviesraad 
Kaag en Braassem 

a) Eens. Er zal een 
communicatieplan 
worden opgesteld. 

 
b) Eens, dit geldt niet 

alleen voor kerken, 
maar ook voor 
moskeeën etc. Zij 
maken onderdeel uit 
van pijler 1 en 2. De 
concrete samenwerking 
is vooral een lokale 
zaak en wordt hier 
daarom niet verder 
uitgewerkt. De tekst 
zal wel worden 
uitgebreid. 

 

Geen. 
 
 
 
b) De tekst bij 
3.2 is 
aangepast. 
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'oude' school een terugkeergarantie geeft. De Wmo-adviesraad wil 
hiermee voorkomen dat na een korte detentie de jongere 
noodgedwongen ook nog naar een andere school, mogelijk zelfs in 
een andere plaats dient te gaan. 
 
d) speciale aandacht om 'thuiszitters' en zwerfjongeren terug naar 
een opleiding en scholing te krijgen. 
De Wmo-adviesraad is van mening dat scholing van groot belang is 
voor de toekomst van de jongere. Vanzelfsprekend is preventie, dus 
het voorkomen van thuiszitten en zwerven nog beter 
 

c) Eens over het belang 
van terugkeer naar 
school. We overleggen 
hierover met het 
onderwijs, c.q. de 
samenwerkingsverband
en. 

 
d) Eens. Herstel van het 

dagelijks leven is een 
belangrijk doel. 
Daarom is een 
integraal plan op maat 
belangrijk. Hierbij 
wordt nauw 
samengewerkt met 
bijvoorbeeld de 
leerplicht , jeugdhulp, 
onderwijs etc. 

Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
Geen. 

 Zorgen 

 
   

Alg. 20 De inhoud moet aangepast worden vanwege de volgende twee 
recente ontwikkelingen: 
Het voortbestaan BJZ is onzeker, BJZ dreigt met collectief ontslag 
van haar medewerkers 
Het Passend Onderwijs dreigt een chaos te worden. 
Door deze ontwikkelingen ontbreekt de bodem. 
 

Wmo adviesraad 
Lisse 

Over de toekomst van Bureau 
Jeugdzorg en haar taken in het 
toekomstmodel wordt 
momenteel intensief overleg 
gevoerd en er is een landelijk 
bestuursakkoord gesloten, 
waarvan we de consequenties 
in beeld zullen brengen.  
Met de 
samenwerkingsverbanden zijn 
we al geruime tijd in gesprek 
over de relatie met passend 
onderwijs. Hoewel daar nog 
veel onduidelijk en in 
ontwikkeling  is zien wij geen 

Geen. 
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chaos in onze regio bij de 
invoering van passend 
onderwijs. 

Alg. 21 We vrezen dat gemeenten onderschatten wat de dreigende grote 
ontslagen op de medewerkers voor effect hebben. Dit geldt ook voor 
de onrust vanwege steeds terugkerende aanbestedingen,  zowel bij 
ontvanger als verlener. Ook maken we ons zorgen dat alle HBO-
functies door de lagere budgetten worden ingenomen door MBO-
functies, hetgeen mogelijk  een aanslag is op de kwaliteit van de 
hulpverlening. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Het regionaal 
opdrachtgeverschap, het 
contracteren van zorg etc. is 
onze allereerste prioriteit in 
2014. We zijn het met u eens 
dat alle zorgaanbieders zo snel 
mogelijk moeten weten wat we 
van hen verwachten. Zodra de 
definitieve budgetten bekend 
zijn zullen we concrete 
afspraken maken wat betreft 
contractering. De kwaliteit van 
de hulpverlening wordt 
uitgewerkt in landelijke eisen, 
waaronder eisen aan het 
opleidingsniveau van de 
hulpverleners. We zullen 
hierop nauwlettend toezien.  

Geen. 

Alg. 22 Het lijkt of men er te veel van uit gaat dat bij ‘1 klant, 1 plan, 1 
regisseur’ Jeugdzorg de regie voert, en niet per se de hulpverlener in 
wie een klant al vertrouwen heeft. Zo staat er dat een medewerker 
van het jeugd- en gezinsteam zorgt voor het behandelplan, ook al 
kan er meer spelen. Merkwaardig ook dat er in relatie met de sociale 
wijkteams "in de praktijk moet worden ontdekt hoe dit moet 
gebeuren" en niet gedacht wordt aan 1 klant 1 plan 1 regisseur 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

1 gezin 1 plan 1 gezicht is ook 
bij de andere decentralisaties 
het leidend principe. Op het 
niveau van de cliënt moet de 
integraliteit gewaarborgd zijn. 
Wie het ene gezicht is zal per 
cliënt verschillen en de 
voorkeur en het vertrouwen 
van de cliënt is daarbij een 
belangrijk criterium. 
Bij de wmo is nog veel 
onduidelijk en de wijkteams 
zullen per gemeente 
verschillen. Dat is de reden 
waarom dit niet concreter is 

De tekst is 
aangepast bij 
4.1 
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ingevuld. 
Alg. 23 Zorgen over voortbestaan praktijk omdat voor ‘ kleine aanbieders’  

pas in een late fase duidelijkheid komt over positie en bekostiging.  
F.R. 
Langerijs, 
MHA, 
kinderarts 

Wij streven er naar hier zo 
snel mogelijk duidelijkheid 
over te geven. Voor 2015 geldt 
het Regionale 
Transitiearrangement. 

Geen. 

Alg. 24 Er is een maatschappelijke en politieke discussie nodig over 
noodzakelijkheid van handelen, technisch/farmocologische 
mogelijkheden en financiering, (incl. wie betaalt wat).  
 
 
 

F.R. 
Langerijs, 
MHA, 
kinderarts 

We zullen deze discussie 
binnen de regio voeren en 
nodigen u graag uit met ons 
mee te denken. 

Geen. 

Alg. 25 Advies om bij het Rijk een keiharde garantie te vragen op een 
fatsoenlijke financiering van de uitvoeringskosten. 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Zoals bekend maakt de regio 
zich zorgen over de budgetten 
die naar gemeenten komen en 
we zijn hierover in nauw 
contact met het ministerie. Dit 
heeft al geleid tot de landelijke  
150 miljoen extra voor de GGZ 
jeugd. We zijn hier echter 
afhankelijk van het Rijk. 

Geen. 

 Overige 

 
   

Alg. 26 Worden graag betrokken bij de uitwerking van deze nota in 2014. Wmo Adviesraad 
Leiden en Wmo 
Adviesraad Katwijk 

We nemen uw aanbod graag 
aan. 

Geen. 

Alg. 27 Wordt graag goed geïnformeerd over besluitvorming over belangrijke 
uit te werken punten, zoals bijvoorbeeld informatievoorziening en 
financiering. 

Wmo Adviesraad 
Noordwijkerhout 

Uiteraard informeren we u 
intensief over het 
vervolgproces. Dit gebeurt 
veelal via uw gemeente. 

Geen. 

Alg. 28 Welke rol wordt er verwacht van de Wmo Adviesraad in het kader 
van de transitie jeugdzorg? 
Is het in dit kader de bedoeling dat Wmo Adviesraden uit de regio 
gaan samenwerken?  
 

Wmo Adviesraad 
Noordwijkerhout 

Dat kan, maar het  hoeft niet. 
Zo heeft ook elke lokale 
gemeenteraad haar eigen rol. 
Het is aan u als wmo 
adviesraden hoe u hiermee om 

Geen. 
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wil gaan. 
Alg. 29 Hoe voorkom je dat de politiek een stempel drukt op de uitvoering 

hulpverlening of budgetten? 
Wmo Adviesraad 
Hillegom 

U snijdt hier een belangrijk 
punt aan. Het is de vraag in 
hoeverre de politiek zich moet 
bemoeien met de uitvoering 
van hulp. Anderzijds moet er 
een duidelijk escalatiemodel 
zijn. Wij doen hierover in 2014 
voorstellen. 
Wat betreft de financiën: het 
budgetrecht ligt bij de lokale 
gemeenteraden. We zullen hen 
nauw betrekken bij de verdere 
uitwerking van het regionaal 
opdrachtgeverschap. Regionale 
samenwerking is altijd 
gebaseerd op lokale 
instemming en besluitvorming. 

Geen. 

Alg. 30 De praktijk leert dat vele gezinnen financiële problemen hebben; als 
die niet opgelost zijn is de mislukking van welk gezinsplan ook zeer 
groot. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens. Daarom is het integrale 
plan ook zo belangrijk. Het 
aanpakken van schulden moet 
soms de eerste stap zijn 
voordat hulp wordt ingezet. 
Daarom is de 3D benadering 
en het allemaal volgens 1 plan 
werken zo belangrijk. Hier ligt 
een uitdaging voor gemeenten 
zelf. 

Geen. 

Alg. 31 Het plan is vooruitstrevend, maar we vrezen dat de gemeenten met 
behulp van budgetsturing organisaties moeten dwingen tot 
samenwerking of verandering van werken. Met name GGZ en BJZ 
zijn grote instituten die volgens onze informatie moeilijk tot 
samenwerking te bewegen waren. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Omdat er vanaf 2015 1 
financier (per gemeente) voor 
de jeugdhulp zal zijn zal er 
meer mogelijk zijn dan nu. We 
verwachten van deze 
organisaties dat zij zich 
conformeren aan het regionale 
beleid en dat doen ze tot op 

Geen. 
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heden ook. Het zal van hen 
meer flexibiliteit in de 
uitvoering vragen. Regionaal 
opdrachtgeverschap namens 
de gezamenlijke gemeenten is 
daarbij nodig. 

Alg. 32 Voor de gemeente c.q. subregionaal niveau is ook van belang:  
- dat er een goede juridische afdeling komt 
- dak- en thuisloosheid onder jongeren bestrijden zoals is 
afgesproken in het regionaal kompas. 
- meer aandacht voor verslaafde jongeren  

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens. Binnen het regionaal 
opdrachtgeverschap is 
juridische kennis van belang 
We sluiten aan bij de OGGZ en 
het regionaal kompas 
(overigens is een deel van de 
verslavingszorg awbz 
gefinancierd en komt ook over 
naar de jeugdhulp). Brijder is 
lid van de regionale 
projectgroep. 

Geen. 

Alg. 33 Als inzet op de voorkant van het proces en op preventie van de 
uitvoering belangrijke instrumenten zijn hoe wordt dan met alle 
betrokken organisaties voorkomen dat jeugd en jongeren buiten de 
boot vallen of uit het zicht raken. Kent u in dit verband het 
programma Jongeren Centraal dat werd ontwikkeld vanuit de 
gemeente Hoorn (zie: www.menscentraal.com/praktijkervaringen-
hoorn) 

Wmo 
adviesplatform 
Teylingen 

Vroegsignalering is en blijft 
essentieel. We kennen het 
systeem, maar er zijn 
meerdere systemen en we 
wachten ook de landelijke 
ontwikkelingen op dit terrein 
af. 

Geen. 

Alg. 34 Er is een ondersteuningsprogramma beschikbaar voor gemeenten en 
andere organisaties, evenals mogelijkheid tot abonneren op gratis 
digitale nieuwsbrief. Zie www.voordejeugd.nl. 

Wmo Adviesraad 
Noordwijkerhout  

Dit is bij ons bekend en wordt 
gebruikt, dank voor uw 
suggestie. 

Geen. 

Alg. 35 Advies om de Theory of Constraints methodiek (TOC) te gebruiken bij 
het opstarten van de proeftuinen in Leiderdorp. Dit zou kunnen leiden 
tot verbeterd inzicht in belemmeringen in de ketenaanpak en tot het 
versneld oplossen van die belemmeringen. 

SCW Leiderdorp Dank voor uw suggestie. In de 
proeftuinen wordt bepaald 
welke expertise en 
methodieken in de jeugd en 
gezinsteams beschikbaar 
moeten zijn. 

Geen. 

 Tekstueel    
Alg. 36 Tekstuele opmerkingen: WMO adviesraad 1. Zie ook hierboven. De 1.Zie bij alg 
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1. In het hele stuk wordt gesproken over "we" en over "ons". 
Duidelijk moet zijn waar dat betekent "de regio Holland Rijnland" en 
waar sprake is van "de gemeente"( in ons geval de gemeente Kaag 
en Braassem). 
 
2. Op blz 9 staat een "voornemen". Hier is sprake van juist 
taalgebruik en dat zorgt ervoor dat het bedoelde makkelijker wordt 
begrepen. Dat is belangrijk voor een stuk als dit. In het hele 
document vinden we echter diverse "voornemens" in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd. Een voornemen is actie- en toekomstgericht, laat 
men a.u.b. consequent zijn en hier op letten. 
 
3. Op blz 10 staat in voorlaatste alinea, voorlaatste zin: Dit komt 
mede omdat voor de huidige cliënten in 2015 de continuïteit van hun 
zorg gewaarborgd wordt. Dit geeft een beetje vreemde suggestie. De 
continuïteit na 2015 kunnen we vergeten? 
 
4.  Op blz 16 laatste alinea, 1e zin: "met" vervangen door "van". 
 
5.  Blz.17  Voornemens: 3e gedachteballetje: 1e maal  'kunnen' 
weglaten. 
 
6.  Op blz 19 laatste alinea 1e zin staat: We waken ervoor dat 
............. 
Waken betekent weliswaar ook wakker blijven, maar ergens voor 
waken wordt toch vooral begrepen als er voor zorgen dat iets niet 
gebeurt. Dat lijkt hier niet de bedoeling. 

Kaag en Braassem tekst is hierop 
aangepast zie ook bij 
alg 17. 

 
2. Omdat dit voorstellen 

zijn hanteren we de 
term voornemen.  

3. De continuïteit in 2015 
is wettelijk verplicht bij 
dezelfde aanbieder. 
Uiteraard streven we 
ook daarna naar 
zorgcontinuïteit, maar 
het kan wel zo zijn dat 
er iets verandert. 
Uiteraard 
communiceren we daar 
helder over. 
 

4. Gecorrigeerd 
 

5. Gecorrigeerd 
 
6. Eens 

17, de tekst is 
aangepast. 
 
 
2,3. Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5.De tekst is 
gecorrigeerd 
 
 
6.’Waken’ is 
vervangen 
door ‘zorgen’ 

Alg. 37  
Verzoek om eenduidige terminologie (regisseur, begeleider,  
contactpersoon) 

 

Wmo platform 
Noordwijk 

Geprobeerd is 1 gezicht aan 1 
gezin 1 plan toe te voegen. 
Toch zullen er meerdere 
termen door elkaar lopen, ook 
al omdat andere disciplines, 
bijvoorbeeld het onderwijs, 
andere terminologie hanteert. 

Waar nodig en 
mogelijk 
aangepast. 
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1.1 Waarom een transitie? 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

1.1.a 2e Alinea: ‘De transitie van de gehele 
jeugdzorg (…) moet een antwoord 
bieden op bovenstaande 
tekortkomingen’. In onze ogen moet 
vooral de transformatie als een vanuit 
de inhoud gedreven beweging een 
antwoord bieden. 

Cardea De samenwerking in de regio tussen gemeenten en 
zorgaanbieders sinds 2007 is altijd gedreven geweest 
vanuit de inhoud. Wij delen de mening van Cardea en 
gaan door op deze ingeslagen weg.  

In de zin 
wordt het 
woord 
transformatie 
toegevoegd 

1.1.b In de inleiding wordt een opsomming 
gegeven van de problemen rond de 
huidige jeugdzorg. Ter bevordering 
van de leesbaarheid etc. lijkt het ons 
aan te bevelen in een apart hoofdstuk 
deze problemen opnieuw te herhalen 
en aan te geven met welke 
oplossingen men in dit beleidsplan is 
gekomen. In feite een korte 
samenvatting van het rapport. 

Wmo adviesraad Hillegom We begrijpen het punt, maar de beantwoording ligt nu 
juist in het toekomstmodel in zijn totaliteit. Wel komt er 
een publiekssamenvatting waarin we aangeven wat er 
anders moet en hoe we dit willen realiseren. 

 

 
 



 

17 
 

 
1.2 Wat komt er naar ons toe 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

1.2.a 1e bullet laatste zin wijzigen in: het kan gaan om 
ambulante hulp, vormen van daghulp en vormen van 24-
uurs hulp in voltijd en deeltijd, waaronder pleegzorg. 

Cardea We nemen de suggestie over. De 
voorgestelde 
zin is 
overgenomen 

1.2.b Bij geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd). 
Graag toevoegen vrijgevestige kinder- en 
jeugdpsychiaters aan opsomming aanbieders. 

Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie 
Praktijk Ligeon 

Hoewel de vrijgevestigde psychiater wel 
wordt genoemd in paragraaf 5.3  alinea 
‘Relatie met vrijgevestigde en kleine 
aanbieders van hulp’ wordt de suggestie 
overgenomen.  

De 
voorgestelde 
toevoeging is 
overgenomen 

1.2.c GGZ Jeugd: we missen de verslavingscijfers, dit is ook 
DSM4 

Wmo adviesraad 
Hillegom 

Verslavingsproblematiek is inderdaad een 
van de diagnoses in de geestelijke 
gezondheidszorg. De aantallen jeugdigen 
die voor die diagnose(s) zijn behandeld 
zijn opgenomen in tabel 1.2. deze 
gegevens zijn niet uitgesplitst naar 
diagnose.  

geen 

1.2.d OTS staat beschreven, maar niet voogdij. Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Toevoegen in alinea m.b.t. 
jeugdbescherming na (OTS): ‘of een 
voogdijmaatregel’ 

De 
voorgestelde 
zin is 
overgenomen 

1.2.e Missen een passage met de aandacht voor en ook zorgen 
om de (continuïteit van de) hulp aan 18+ers en de 
aansluiting bij de volwassenen zorg. Men pleit voor 
warme overdracht naar volwassenen hulpverlening en 
niet een jeugdige loslaten omdat hij toevallig 18 is 
geworden.  
 
Voor jongeren is het van belang dat er 1 gezicht blijft, 
ook nadat zij 18 jaar zijn geworden. Hulp moet door 

Cardea, 
Stuurgroep 
Integraal 
Jeugdbeleid van de 
Gemeente 
Oegstgeest,  
Wmo adviesraad 
Hillegom,  
Zorgbureau ABC 

Wij zijn het eens met de insprekers. In 
2015 zal een werkgroep de ondersteuning 
voor deze groep die zich precies ophoudt 
op het snijvlak van de 4 decentralisaties 
onder de loep nemen en 
verbetervoorstellen doen. In de memorie 
van toelichting van de jeugdwet staat dat  
jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 
23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet 

Er is bij 1.2 
een zin 
toegevoegd 
over dit 
onderwerp  
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kunnen gaan tot 23 of 27 jaar. En sommige jongeren 
hebben hun leven lang stut en steun nodig. 
 

Gezinsbegeleiding 
BV, Cliëntenraad 
Cardea  

onder een ander wettelijk kader valt en 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden. 
Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp 
en zorg in de regel plaats uit een ander 
wettelijk kader, zoals Wmo, Zvw of AWBZ. 
Gemeenten hebben daarbij een belangrijke 
rol voor het zorgen voor een goede 
overdracht zodra een jongere in een ander 
wettelijk kader terecht komt. Wij gaan 
hierover in overleg met het zorgkantoor en 
zorgverzekeraars.  

1.2.f Is er beleid t.a.v. jeugd waarbij de overgang van school 
naar werk niet goed verloopt in het kader van 
1gezin1plan? 
 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 

Bij 1Gezin1Plan staat de jongere en zijn 
gezin centraal. Er kunnen problemen zijn 
op meer dan alleen het terrein van de 
jeugdwet. Dit is ook de reden dat de 
gemeenten de decentralisaties werk, wmo 
en jeugd in samenhang oppakken en goed 
overleggen met de 
samenwerkingsverbanden voor het 
onderwijs. Zie ook boven.    

geen 

1.2.g Voor kinderen met een verstandelijke beperking 
verandert er heel veel. De combinatie van de transitie 
jeugd, AWBZ, de participatiewet en het passend 
onderwijs treft deze groep die vaak al moeite hebben 
met veranderende omstandigheden.  Begeleiding en hulp 
voor thuiswonende kinderen is straks een taak van de 
gemeente. Wonen in een woonvoorziening wordt steeds 
lastiger. Wij hopen dat er binnen de deelnemende 
gemeenten blijvende aandacht blijft voor deze kwetsbare 
groepen en dat hulp voor hen zorgvuldig wordt geregeld 
en geëvalueerd. 

Zorgbelang Zuid-
Holland 

Eens met de reactie. Geen. 

1.2.h De Raad vindt het essentieel dat in een sociaal wijkteam 
die expertise aanwezig is die kan signaleren dat een 
jeugd- en gezinsteam moet worden ingeschakeld. 
Daarnaast zal dit sociaal wijkteam ook zodanig bemenst 
moeten zijn dat signalering naar de zorg voor 

Wmo Adviesraad 
Leiden 
Wmo Adviesraad 
Katwijk 

De relatie en afstemming tussen jeugd- en 
gezinsteams en sociale wijkteams is heel 
erg belangrijk. Dit zal in het komende jaar 
en jaren uitgewerkt worden. Ook zal dit 
per gemeente anders zijn.  

Geen. 
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verstandelijk gehandicapten, mensen met een 
psychiatrische handicap, dementerende ouderen e.d. 
eveneens is gewaarborgd. 
 
De Raad verwacht dat het jeugd- en gezinsteam ook een 
signalerende functie gaat vervullen naar de sociale wijk 
teams met betrekking tot geconstateerde 
ontwikkeling/verschuiving van hulp vragen in een 
bepaalde wijk (functie social administration) 

1.2.i Onderwijs en gemeenten hebben hierover overleg. 
Dit moet zijn “Samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs en gemeenten hebben hierover overleg” 

Samenwerkingsver
banden Passend 
Onderwijs VO 
Leidse regio, Duin- 
en Bollenstreek, 
Midden-Holland & 
Rijnstreek, en PPO 
Reformatorisch en 
Leidse regio 

We nemen de suggestie over. De zin is 
aangepast. 

1.2.j In de laatste alinea van deze paragraaf wordt de relatie 
van de jeugdwet met de decentralisaties wmo en werk 
beschreven. De tekst van deze beschrijving is weinig 
concreet. Het Platform dringt erop aan om de 
beschrijving te concretiseren door duidelijk te maken 
waar de Jeugdwet en de WMO elkaar raken en waar dat 
het geval is met de Participatiewet, maar ook met 
bijvoorbeeld de regionale Aanpak van de 
Jeugdwerkloosheid in onze arbeidsmarktregio (Project JA 
Gemeenten) en vroegtijdig schoolverlaten. M.b.t. het 
passend onderwijs vinden we dit wel uitgebreid terug in 
hoofdstuk 6. M.b.t. de andere decentralisaties ontbreekt 
zo’n uitwerking. 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Eens met het belang van deze samenhang. 
Dit zal per gemeente verschillend zijn. We 
verwijzen naar beleidsnotities hierover in 
de verschillende gemeenten.  

Geen. 

1.2.k Leerlingen zijn tot hun 16de leerplichtig, dus vanaf 16de 
jaar kan ondersteuningsvraag bij stageplaats en werk 
spelen. 

 Eens. ‘na zijn 18e 
jaar’ is 
vervangen 
door ‘vanaf 
16 jaar’. 
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1.4 Proces 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

1.4.a Nogmaals waardering voor het gevolgde traject van inspraak en het 
uitvoering geven aan de geest van Zeggenschap voor de Cliënt in het 
tot stand komen van dit beleidsplan. Wij hopen dat deze zienswijze 
wordt voortgezet en verder ingebed in het beleid.  

Zorgbelang Zuid-Holland Nogmaals dank voor 
positieve woorden en het 
is zeker onze ambitie 
deze lijn vast te houden. 
We hopen dat cliënten 
en ondersteunende 
organisaties 
onverminderd actieve 
inbreng willen houden. 

Geen. 

1.4.b Wij merken dat de notitie Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp, een 
organisatorisch stuk is, geen visionair stuk. Wij zijn erg nieuwsgierig 
naar de visie op de transitie en die ontbreekt volgens ons grotendeels 
in deze notitie.  

SCW Leiderdorp De regionale visie 
(Iedereen doet mee) is 
al eerder vastgesteld en 
als bijlage 3 opgenomen. 
Het beleidsplan is daar 
de uitwerking van. 

Geen. 
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1.5 Regionale samenwerking 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

1.5.a Het woordje ‘zeer’ (bij specialistische vormen van jeugdzorg) 
voegt niets toe, omdat er verder geen aandacht wordt besteed 
aan een eventueel onderscheid tussen specialistische vormen 
en zeer specialistische vormen van hulp. Het gaat om 
specialistische zorg die om uiteenlopende redenen (kosten, 
omvang vraag, noodzakelijke expertise) niet op wijk- of 
gemeenteniveau kan worden georganiseerd. 

Cardea Eens. De 
voorgestelde 
wijziging is 
opgenomen. 

1.5.b Benadrukken dat – naast het gezamenlijk optrekken van 
gemeenten -  ook het gezamenlijk optrekken van gemeenten 
en werkveld in een strategische alliantie, noodzakelijk is om 
de noodzakelijke vernieuwing te kunnen realiseren. 

Cardea Dat is zeker het streven, 
maar het gaat in dit 
hoofdstuk specifiek om 
regionale samenwerking 
tussen gemeenten. 

Geen. 

1.5.c De regionale samenwerking en afspraken moeten per 1-1-
2014 bekend zijn. Wat zijn deze afspraken? 

Wmo adviesraad Hillegom Helder moet zijn welke 
gemeenten met elkaar 
samenwerken, in welke 
samenwerkingsconstructie 
(een gemeenschappelijke 
regeling bijvoorbeeld) en 
op welke onderdelen. Het 
mag duidelijk zijn dat dit 
de gemeenten binnen 
Holland Rijnland zijn. 

Geen. 
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1.6  Reikwijdte van het beleidsplan 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

1.6.a Moet de reikwijdte van het plan niet 3 jaar 
omvatten? 

Cardea De wet geeft voor het beleidsplan een periode 
van ten hoogste vier jaar. We kiezen voor een 
kortere periode omdat we van mening zijn dat 
er nog teveel onbekend en in ontwikkeling is 
waardoor tussentijdse bijstelling mogelijk 
moet zijn. 
We beschouwen 2014 als een 
voorbereidingsjaar omdat de wet pas 1-1-
2015 in werking treedt. 

Geen. 

1.6.b We geven aan hoe we ons in 2014 actief en in de 
praktijk willen voorbereiden op de transitie’. 
Toevoegen: ‘en transformatie’ 

Cardea Eens. De zin is 
aangepast 

1.6.c voornemen: (...)inclusief financiële paragrafen uit te 
werken: 
pleidooi om in dit beleidsplan al aan te geven hoe dit 
wordt opgelost, waarbij de pilots ook hiervoor 
worden gebruikt Mogelijk kan een regionale 
rekenkamer hierin ook een rol spelen. 

Wmo adviesraad 
Hillegom 

Zolang de financiële en wettelijke kaders nog 
niet bekend zijn kan dit nog niet worden 
uitgewerkt. Dat gebeurt pas bij de 
meicirculaire van 2014 en na vaststelling van 
de definitieve wet. We nemen de suggestie 
van het betrekken van de regionale 
rekenkamer mee. 

Geen. 

1.6.d Niet duidelijk is welke regelingen er voor het 
overgangsjaar 2015 zijn of worden getroffen. Worden 
er bijvoorbeeld extra vangnetten overwogen? Het 
platform adviseert dit te verduidelijken.   

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 
 

Niet helemaal duidelijk is wat u precies met 
regelingen en extra vangnetten bedoelt. 
In 2015 moeten lopende zorgtrajecten en 
indicaties worden voortgezet. Daarnaast 
werken we met het nieuwe toekomstmodel.  
We verwijzen voor de afspraken voor 2015 
naar het regionale transitiearrangement 
stelselherziening jeugd Holland Rijnland.  

Geen. 
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2.2. Zicht op de vraag naar ondersteuning in 2015 en 2016 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

2.2.a Er wordt gesproken over terugdringing van ‘de groei naar dure 
geïndiceerde hulp’, ‘terugdringing van dure zorg’. Wij willen dit graag 
gewijzigd zien in de zin dat vooral het onnodig gebruik van / beroep 
op dure vormen van zorg wordt teruggedrongen. Dan geef je precies 
aan waar het om gaat. Als er een reële en legitieme vraag naar zorg 
is, moet deze kunnen worden geboden ook al is het duur. 

Cardea Dank voor deze suggestie, dit 
geeft inderdaad de essentie van 
wat wij vinden beter weer. 

De tekst is 
aangepast.  

2.2.b ‘De (positieve) gevolgen van deze transformatie op aantallen cliënten 
en kosten per cliënt zullen daarom (…) in 2015 niet of slechts licht 
zichtbaar zijn’. Wellicht past hierbij een voorbehoud en/of een woord 
van zorg, gezien de mogelijke omvang van de bezuinigingen in 2015. 

Cardea Wij delen uw zorg over de 
bezuiniging die al vanaf 2015 
behaald moet worden. Wij zijn 
dan ook in gesprek met het Rijk, 
om er voor te zorgen dat de 
bezuinigingen niet meer dan de 
afgesproken 4% in 2015 zullen 
zijn.  

geen 

2.2.c Inschatting maken van verwachte tijdelijke stijging van de vraag in 
2014 en 2015. 
 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 

Uw vraag is begrijpelijk maar niet 
goed te beantwoorden. De 
zorgvraag stijgt wellicht, maar er 
verandert ook in 2014 nog veel 
binnen de bestaande stelsels o.a. 
binnen de ggz.  
In het regionale 
transitiearrangement zijn 
inschattingen opgenomen voor 
budgetten in 2015. 

Geen. 

2.2.d De verwachting is dat de vraag naar hulp zonder gewijzigd beleid zal 
stijgen. 
Waar is dit op gebaseerd?  
 
 

Wmo adviesraad 
Hillegom 
WMO platform 
Noordwijk 

De inschatting is gebaseerd op de 
huidige trend. Een transformatie 
is nodig om deze trend te 
doorbreken. Binnen het huidige 
stelsel “loont” het om zorg in te 
zetten. Dat vraagt om een 
fundamentele verandering ook in 

Geen. 
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bv wijze van financiering. 

2.2.e Is het zeker dat er niet met behulp van gewijzigde definities van 
wachtlijsten gestuurd wordt naar dit resultaat in 2015? 
 

Wmo adviesraad 
Hillegom 
 

Gewijzigde definities zijn 
onontkoombaar, ook al omdat 
indicaties verdwijnen. Aan sturen 
op dit resultaat is overigens geen 
enkel voordeel te behalen. 

 

2.2.f Dure jeugdzorg wordt afgebouwd, maar dat geeft veel problemen in 
de gezinsstructuren die de jeugdige moeten opvangen. Daardoor 
zullen andere gezinsleden wellicht ook meer hulp nodig hebben.  Dit 
is ook niet wenselijk, dus er zal een goede afweging moeten zijn. 

Wmo adviesraad 
Hillegom 

Dure jeugdzorg wordt niet 
afgebouwd, alleen als die onnodig 
of te lang wordt ingezet. Zo kan 
hulp in het huidige systeem niet 
altijd worden afgeschaald. Door 
nauwere samenwerking tussen 
zorgpartijen kan hier meerwaarde 
worden bereikt. 

Zie ook de 
aangepaste 
tekst bij 2.2 

2.2.g Het Platform constateert dat de kosten in aanvang stijgen. Het 
Platform adviseert te verduidelijken of en welke aanvullende (lokale 
of regionale) budgetten om deze stijging op te vangen? 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Het is niet zeker dat de kosten 
zullen stijgen, maar er moet wel 
rekening mee worden gehouden. 
Daarnaast gaat de transitie 
gepaard met bezuinigingen. Dat 
brengt financiële risico’s met zich 
mee. De exacte omvang daarvan 
is echter nog niet bekend. 
Enerzijds vraagt dit om sterk 
regionaal opdrachtgeverschap, 
efficiency, terugdringen van 
administratieve druk etc. 
Uitgangspunten als het versterken 
van eigen kracht en integrale hulp 
(3D) zullen de kosten op termijn 
kunnen laten dalen.  

Geen. 
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3.1 Regionale visie “iedereen doet mee” 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

3.1.a Hoe wordt per 1 januari 2015 omgegaan met 
de organisaties die op één gezin zitten? Voor 
deze organisaties zal een cultuuromslag 
plaats moeten vinden. Zij vinden zichzelf 
allemaal belangrijk.  
 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Omdat gemeenten verantwoordelijk 
worden voor alle jeugdhulp kunnen zij  
sturen op de kwantiteit en de kwaliteit 
van de jeugdhulp die wordt ingezet. 
Daarnaast geldt de werkwijze 1 gezin 1 
plan voor het hele sociale domein (3D) 
Dat zal het aantal hulpverleners in één 
gezin beperken. 

Geen. 

3.1.b Er ligt al een dossier ten grondslag. Laat de 
hulpverlener eerst een gesprek hebben met 
de jongere en/of gezin en laat deze daarna 
het dossier inzien. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Het is niet helemaal duidelijk wat u hier 
bedoelt. We nemen aan dat u bepleit dat 
de cliënt eerst gehoord wordt voor een 
dossier wordt bekeken. Wij 
onderschrijven dit zeer. 

Geen. 

3.1.c In de inleiding wordt gezegd: 1gezicht 
toevoegen aan de werkwijze 1gezin 1plan. 
Vervolgens ontbreekt dit in vervolgtekst en 
plaatje.  
Vanaf het moment dat gezegd wordt: 
1gezicht, dit voortaan in de rest van de tekst 
gebruiken. Je benadrukt dan, dat je af wilt 
van al die verschillende gezichten: één 
aanspreekpunt. 

Reformatorisch 
Samenwerkingsverband 
primair passend 
onderwijs  

Wij begrijpen uw zienswijze. Wij gaan 
toch niet mee met uw suggestie omdat 
we al jaren werken met de term 
1Gezin1Plan en dit reeds een 
ingeburgerde term is. De implementatie 
is nog steeds gaande.  
 

Geen. 
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3.2 Toekomstmodel jeugdhulp Holland Rijnland 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

3.2.a In het schema missen we de pijl van Pijler 3 naar Pijler 2. De 
mogelijkheid om hulp/ondersteuning  in te zetten bij de 
kinderopvang is mogelijk en kan ook goed ingezet worden. Voor 
kinderen en ouders. 

De Kinderhaven 
 

Het is wel degelijk de bedoeling 
dat dit gebeurt. Daarom lopen 
in het schema de lijnen tussen 
1, 2 en 3 door elkaar heen. 

Geen. 

3.2.b Bij de 4e (specialistische) pijler worden slechts organisaties 
genoemd. Graag brengen wij onder de aandacht dat ook binnen 
de vrijgevestigde praktijken specialistische diagnostiek en 
behandeling plaats vindt van GGZ-klachten bij kinderen, 
jongeren en gezinnen. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

U heeft gelijk. De relatie tussen 
vrijgevestigde ggz en de jeugd 
en gezinsteams is ook een van 
de onderwerpen die nader 
uitgewerkt worden. 

De tekst is 
aangepast. 

3.2.c Gesteld wordt dat de jeugdteams een cruciale rol vervullen bij 
het verhogen van de kwaliteit. Maar het lijkt er op dat de 
jeugdteams zich beperken tot de basisvoorzieningen. Het 
Platform adviseert te overwegen deze teams ook een rol te 
geven, of een positie toe te kennen in pijler 1: de pedagogische 
civil society 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

De jeugd en gezinsteams zijn 
wel degelijk ook voor de eerste 
pijler beschikbaar. We gaan er 
vanuit dat het niet uit moet 
maken waar een vraag 
ontstaat. 

De tekst is 
aangepast. 
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4. Positie van jeugdigen en ouders 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.a Het borgen van privacy komt in deze paragraaf niet voor, en komt 
pas in bijlage 2 terug. Goed zorg kan alleen geboden worden  
wanneer ouders en jeugdigen kunnen rekenen op vertrouwelijkheid. 
Het thema privacy heef nadere uitwerking nodig en een duidelijke 
eigen plek in de beleidsplannen. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 
 
Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 

We onderschrijven volledig het 
belang van privacy, nu en in de 
toekomst. Bij de uitwerking 
wordt hier dan aandacht aan 
besteed. 

In de tekst 
is bij 4.1 
een zin 
toegevoegd 

4.b Graag wat meer realiteitszin en minder tekentafel-idealisme. 
Fundamentele veranderingen zijn niet altijd nodig, er gebeurt 
namelijk al heel veel en er is veel bereikt en gerealiseerd.  
Cliënten hebben in ieder geval bij Cardea al jaren de positie zoals 
beschreven in 4.1 
Het feit dat cliënten de regie hebben over het hulpplan, blijft hier een 
theoretisch adagium met het risico dat het een gratuite streven 
wordt. Juist het vertalen van dit adagium in hoe deze regie er uit ziet 
in de praktijk kost nog de nodige inspanningen. 
Medezeggenschap, klachtenbehandeling, vertrouwenspersonen is al 
jaren in voorzien op succesvolle wijze en naar tevredenheid van 
cliënten. 
 
Wellicht is het raadzaam om de beoogde controle- en 
beoordelingsfuncties naast de taken en bevoegdheden van de 
inspectie te leggen. 

Cardea Bij het schetsen van 
toekomstbeelden hebben wij 
ons laten inspireren door 
verhalen van jongeren en 
ouders, inclusief zaken waarover 
men tevreden is en die men 
graag wil behouden. Daar zitten 
ook onderdelen in die hun 
positie betreffen. Graag maken 
wij gebruik van uw (en andere) 
ervaringen en bouwen hier op 
voort; uw suggestie om de 
inspectietaken en - 
bevoegdheden te betrekken 
nemen wij mee in de werkgroep 
Client en Kwaliteit. En we zijn 
het met u eens dat het niet 
eenvoudig zal zijn ‘regie over 
het hulpplan’ concreet te 
vertalen. We zien dit als een 
gezamenlijke zoektocht met 

Geen 
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jongeren, ouders en 
hulpverleners. 

4.c Wellicht is een bredere dan regionale klachtencommissie 
verstandiger.  Onafhankelijke  vertrouwenspersonen zijn nu aanwezig 
binnen onze organisatie, dicht bij de cliënten. Dit werkt volgens ons 
veel beter dan een voor de cliënten anonieme vertrouwenspersoon in 
de regio. 

Cardea Dank voor deze suggestie. Wij 
zullen proberen de wettelijke eis 
(samen met betrokkenen) en 
mogelijke landelijke afspraken 
op dit gebied zo goed mogelijk 
te vertalen naar maatwerk voor 
onze regio. 

Geen. 

4.d Nogmaals aandacht gevraagd voor het gebruik van ‘we’ en ‘wij’. Cardea  Zie de reactie bij alg. 16. Zie voetnoot 
bij 1.3 

4.e Belangrijk is aan te geven welke medezeggenschapsinstrumenten er 
nu al zijn en hoe deze functioneren. In dit hoofdstuk wordt de indruk 
gewekt of er nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld. Is dat 
zo? Kunnen de huidige instrumenten voor Zeggenschap niet verder 
worden door ontwikkeld? 

Joke van Boxtel, 
raadslid gemeente 
Nieuwkoop 

Tweede deel: Natuurlijk moeten 
wij het goede wat er al is 
gebruiken en uitbouwen; zie ook 
het antwoord op 4 b 

Geen 
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4.1  Zeggenschap bij de cliënt 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.1.a Laatste alinea: ouders verliezen niet de regie, maar moeten 
belangrijke besluiten wel afstemmen. Ook bij een maatregel is 
het de bedoeling ouders voor zover mogelijk te versterken in hun 
verantwoordelijkheid. 

Bureau Jeugdzorg Zuid-
Holland 

Terechte nuancering De tekst bij 
4.1 is 
aangepast 

4.1.b Het gezinsplan fungeert als ‘beschikking’ waar cliënten evt. 
bezwaar tegen kunnen aantekenen. Zijn er al ideeën over op 
welke wijze dit kan en bij wie. Juist hier gaat vertrouwelijkheid en 
onafhankelijkheid een belangrijke rol spelen. Daarnaast is de 
vraag hoe deze ‘beschikking’ zich verhoudt tot de verwijzing van 
de huisarts welke ook mogelijk moet blijven binnen het nieuwe 
stelsel. 

ZP Jeugd Holland Rijnland De beroepsmogelijkheid 
moet nog worden 
uitgewerkt. Ook de relatie 
tussen de beschikking en 
de doorverwijzing door de 
huisarts wordt in 2014 
verder uitgewerkt. 

Geen. 

4.1.c Het plan fungeert ook als wettelijk benodigde beschikking. Dit 
moet ook worden geregeld als een andere organisatie uit het 
maatschappelijk middenveld de regie voert en jeugdzorg 
inschakelt. 

Wmo-Adviesraad Hillegom In de proeftuinen zal ook 
de samenwerking met bv 
wijkteams, wmo en 
participatie in de praktijk 
uitgewerkt worden. Het 
gezinsplan is in onze 
optiek zoveel als mogelijk 
integraal en omvat ook 
hulp buiten de jeugdhulp, 
ondersteuning op school 
etc. Het principe 
1gezin/cliënt/1plan1gezicht 
geldt voor alle 
decentralisaties. Er moet 
altijd goed geschakeld 
worden. Hier ligt een taak 
voor gemeenten. Zie ook 
5.3. 

Geen. 

4.1.d In deze paragraaf is sprake van een plan dat fungeert als WMO-Adviesplatform Deze belangrijke vraag Geen. 
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wettelijk benodigde beschikking waartegen bezwaar open staat. 
Wie gaat deze beschikkingen afgeven (gemeente of 
gemandateerd aan een organisatie) en wie gaat het bezwaar 
behandelen? 

gemeente Teylingen wordt de komende 
maanden uitgewerkt door 
de werkgroep regionaal 
opdrachtgeverschap en zal 
worden uitgewerkt in de 
wettelijke verplichte 
verordening die medio 
2014 zal verschijnen. 

4.1.e In hoeverre wordt de zeggenschap van de cliënt hierin 
opgenomen mede gezien de toevoeging van artikel 8.1.1. in de 
jeugdwet waarin is vastgelegd dat de cliënt vrijheid van keuze 
heeft in het wegzetten van hulp bij een wel of niet 
gecontracteerde hulpverlener? 

ZP Jeugd Holland Rijnland Ook dit punt zal nader 
worden uitgewerkt in de 
wettelijk verplichte 
verordening die medio 
2014 zal verschijnen. 

Geen. 

4.1.f De ouders en jeugdigen hebben de regie over het plan. Deze 
mensen blijven in een afhankelijke positie. Hoe wordt dit 
opgelost? Hoe werkt dit met mensen met een laag IQ,  
laaggeletterdheid, etc.? Wordt er voldoende gemonitord of zij 
deze verantwoordelijkheid aankunnen? 
 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude, 
Wmo Adviesraad Hillegom 

De doelen in een plan 
worden in gezamenlijkheid 
tussen cliënt en 
hulpverlener en waar nodig 
school opgesteld en zijn 
afgestemd op de specifieke 
situatie en achtergrond 
van de cliënt. Monitoring 
vindt voortdurend plaats. 
Waar nodig wordt het plan 
aangepast of wordt de hulp 
opgeschaald. 

De tekst is 
aangepast. 

4.1.g Wij waarderen de nadruk die wordt gelegd voor jongeren (en 
ouders) om inspraak te hebben in hun hulpverlening(splan). Het 
welslagen van een goed hulptraject is sterk afhankelijk van de 
mate waarin cliënten zich betrokken voelen bij de gemaakte 
keuzes en inspraak, inzage en inzicht in hun plan en traject is 
daarbij noodzakelijk. Zorgbelang ondersteunt elke beleidskeuze 
en uitvoeringsvorm die hieraan bijdraagt. Tevens steunt 
Zorgbelang elk initiatief waarin de cliënt (jongere en ouders) 
eigenaar kan zijn van zijn eigen dossier. 

Zorgbelang Zuid-Holland Dank voor uw 
ondersteunend 
commentaar. Ook voor ons 
is dit een essentieel punt. 

Geen. 
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4.2 Medezeggenschap 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.2.a Op welke wijze worden vrijgevestigde zorgaanbieders geacht een 
cliëntenraad te organiseren of geldt deze bepaling alleen voor de 
instellingen? 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Een terechte vraag. Ook 
landelijk is dit niet helemaal 
duidelijk. Wij gaan dit 
uitzoeken en verwerken dit 
punt in de te maken 
verordening die medio 2014 
zal verschijnen.  

Geen. 

4.2.b Cardea is groot voorstander van Cliëntparticipatie en investeert daar 
ook in. Wij hebben al jaren een goedlopende jongerenraad. Het is 
nodig dat jongeren in een aparte raad met elkaar kunnen praten en 
hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Maar het blijkt moeilijk om 
ouders te vinden die deel willen nemen aan een ouder- of 
cliëntenraad. Daarom is Cardea aan het experimenteren met een e-
panel om meer ouders en jongeren te betrekken bij het verbeteren 
van de hulp en het vormgeven van het beleid.  
In de nota wordt een voorkeur uitgesproken voor het hebben van 
een jongeren- en een ouderraad. Wij zijn voor een jongerenraad, 
maar vinden het ook heel prettig dat 2 jongeren uit de jongerenraad 
deel nemen aan de Cliëntenraadsvergaderingen. Wij pleiten voor 
ruimte om te experimenteren met het vormgeven van de 
cliëntparticipatie, waarbij wij denken aan inspectieteams, e-panels, 
verbetergroepen van cliënten en medewerkers, het inzetten van 
ervaringsdeskundigen ed. 
 
Cardea wil graag samen met andere jongeren-, ouder- en 
cliëntenraden participeren ook op gemeentelijk en regionaal niveau. 
Met de samenwerkende gemeenten en de instellingen willen wij 
komend jaar invulling geven aan het vormgeven van die participatie 
 
Wij vragen ons af hoe de participatie en de klachtenbehandeling ten 

Cliëntenraad Cardea Wij zijn heel blij met de 
positieve opstelling van de 
Cliëntenraad van Cardea en 
maken dan ook graag gebruik 
van het aanbod mee te 
denken over de verdere 
vormgeving. Graag zullen we 
ruimte geven voor 
verschillende vormen van 
participatie. 
Tenslotte maken we ook 
graag gebruik van het 
meedenken over de 
vormgeving van de 
participatie en 
klachtenbehandeling bij de 
jeugd- en gezinsteams. 

Geen. 
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aanzien van de jeugd en gezinsteams wordt vormgegeven. Krijgen 
die aparte regelingen? Wij willen graag meedenken over hoe dat 
vormgegeven wordt. 

4.2.c Wanneer een jeugdhulpaanbieder een cliëntenraad instelt is de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van toepassing. Deze 
wet sluit niet aan bij de geschetste jeugdproblematiek.                            
Indien de WMCZ van toepassing is, geldt hetzelfde voor de Wet 
Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Beide wetten zijn in feite bedoeld 
voor zorginstellingen waar intramuraal zorg wordt geleverd.                          

Wmo adviesraad 
Leiderdorp 

De Jeugdwet heeft eigen 
bepalingen over de positie 
van de cliënt waaronder 
klachtbehandeling, 
medezeggenschap en 
vertrouwenspersoon. De 
meeste kunt u vinden in 
paragraaf 4.2 van de 
Jeugdwet. De bepalingen zijn 
dus specifiek voor de hulp 
aan jeugdigen, intra- en 
extramuraal. U ziet 
bijvoorbeeld in reactie 4.2.b 
dat de instellingen her ook al 
veel energie insteken. De 
huidige cliënten- en 
jongerenraden denken ook nu 
al zeer constructief mee.  

Geen. 

4.2.d Waardering voor het feit dat in het beleidsplan veel ruimte is 
ingericht voor de zeggenschap van cliënten in de gemeentelijke 
(jeugd-)zorg zoals die vanaf 2015 wettelijk is geregeld. Wij hopen 
dat deze lijn voortgezet wordt en geborgd wordt in het beleid. Alleen 
een voortdurende dialoog met de gebruikers van de zorg alsmede 
met de groep die (nog) geen gebruik ervan maken biedt de kans op 
een gezonde cyclus van evaluatie en beleidsaanpassingen.   
 
Wij hopen dat de inspraak van cliënten via cliënten- en 
jongerenraden en via andere zeggenschapsorganen wordt 
voortgezet, maar dat er ook ruimte blijft voor individuele inspraak in 
het beleid voor cliënten die zich niet geroepen voelen collectief te 
participeren, maar die nochtans hun ervaringen en visie willen delen. 
Ook zien wij graag dat de Wmo-raden en andere gemeentelijke 
burgeradviesorganen betrokken blijven. De ervaring leert dat deze 

Zorgbelang Zuid-
Holland 

Dank voor de waardering en 
steun die uit uw reactie blijkt. 
Wij willen de ingezette lijn 
inderdaad voortzetten en 
borgen, en de zeggenschap 
mogelijk maken op alle 
niveaus en niet alleen 
collectief. 
 
Dat de inbreng van Wmo-
adviesraden waardevol kan 
zijn, ervaren ook wij nu weer 
bij de reacties op dit 
beleidsplan. De door u 
bepleite dialoog wordt ook 

Geen. 
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raden vaak minder ervaringsdeskundig zijn op het vlak van jeugd, 
maar wel een zeer waardevolle inbreng kunnen hebben op 
bestuurlijk niveau. Een dialoog tussen hen en 
cliëntvertegenwoordigers brengt een sterke meerwaarde met zich 
mee.  
Wij vinden het fijn dat de intentie wordt uitgesproken om de 
cliënten- en jongerenraden bij de instellingen voor jeugdhulp te 
blijven ondersteunen, en ook dat cliënten via andere wegen kunnen 
meepraten en -beslissen over de jeugdhulp. Wij hopen dat er ook 
voor de lokalere vormen van hulp en in het voorliggende veld ruimte 
is voor inspraak en raadpleging, bijvoorbeeld in de vorm van 
cliëntenaudits van de Jeugd- en Gezinsteams of klankbordgroepen. 

door hen belangrijk 
gevonden. 
 
Uw suggesties voor de 
uitwerking van participatie bij 
de jeugd- en gezinsteams 
nemen we graag mee.  

4.2.e Suggestie voor het oprichten van een regionale jongerenadviesraad 
en het opzetten van een website/forum voor en door jongeren, waar 
zij vragen kunnen stellen, kunnen chatten enz. (Jeugdzorg heeft een 
website gehad welke wegens bezuinigingen niet meer bestaat).   
 

Wmo Adviesraad 
Noordwijkerhout 

Dank voor uw goede 
suggestie.  
Er bestaat al een regionale 
jongerensite in Holland 
Rijnland: Hoezitdat.info. We 
onderzoeken in hoeverre deze 
site deze rol kan vervullen of 
hierop aangepast kan 
worden.  

Geen. 

4.2.f Het Platform kan instemmen met de gedachte dat m.b.t. de 
medezeggenschap van ouders en jeugdigen die geen cliënt zijn bij 
een uitvoerder van jeugdhulp zo veel mogelijk zal worden 
aangesloten bij de Wmo-adviesraden. Daarmee wordt de doelstelling 
van het Platform verbreed. Het Platform is er voorstander van om 
ook de andere decentralisatie (Participatiewet) eraan toe te voegen 
en dit ook te formaliseren door de doelstelling en de opdracht van 
het Platform formeel aan te passen. 

WMO-Adviesplatform 
gemeente Teylingen 

Dank voor uw suggestie. Op 
het terrein van participatie 
zijn reeds wettelijk verplichte 
cliëntenraden actief. Integrale 
bijeenkomsten voor meerdere 
cliëntenplatforms zoals de 
regio de afgelopen tijd heeft 
georganiseerd lijkt ons 
voorlopig de meest geëigende 
vorm. Uiteraard volgen we 
wat er op dit gebied wordt 
vastgelegd in de nieuwe Wmo 
en de participatiewet. 

Geen. 
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4.3 Klachtenbehandeling 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.3.a - klachtenbehandeling: klachten over rol gemeente ontbreken 
- klachtenbehandeling: klachten over functioneren jeugd & 
gezinsteam ontbreken 
- klachtenbehandeling: klachten over huisarts ontbreken 
 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Gemeenten moeten een 
beschikking voor jeugdhulp 
afgeven. Zoals u kunt lezen is 
het de bedoeling dat het 
gezinsplan als zodanig 
functioneert. Cliënten moeten 
tegen een beschikking in 
beroep kunnen gaan. De 
klachtenmogelijkheid richting 
de Jeugd en Gezinsteams 
wordt in 2014 uitgewerkt.  
Gemeenten zijn niet 
verantwoordelijk voor 
huisartsen.  
 

Geen. 

4.3.b De Wet Klachtrecht schrijft voor dat een zorginstelling een 
onafhankelijke klachtencommissie moet instellen. Een 
vertrouwenspersoon is in de Wet Klachtrecht niet voorgeschreven. De 
raad adviseert een werkgroep te doen nagaan in hoeverre de wet op 
de Jeugdzorg en de Wet Klachtrecht elkaar dekken c.q. overlappen 

Wmo Adviesraad 
Leiderdorp 

In dit geval is de wet op de 
jeugdhulp voorliggend. 

Geen. 

4.3.c Zorg voor voldoende mogelijkheden voor ouders en jongeren om een 
klacht in te dienen of tegen een beslissing in beroep te gaan.  
Aandacht hierbij voor onafhankelijkheid en bemiddeling. 
 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 
Wmo platform 
Noordwijk 
Zorgbelang Zuid-
Holland 

Dit is een wettelijke 
verplichting en kwaliteitseis in 
de wet op de jeugdhulp, die 
de komende tijd nader 
uitgewerkt zal worden voor de 
regio. 

Geen. 

4.3.d Advies voor regionale klachtencommissie die zorgbreed kan opereren. 
In Overijssel zijn hier goede ervaringen mee en het voorkomt dat 
klachtenafhandeling blijft steken op hulp die door verschillende 

Zorgbelang Zuid-
Holland 

Dank voor uw suggestie. Zie 
ook de beantwoording bij 
4.2.a. 

Geen. 
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aanbieders wordt aangeboden. Ook zouden we graag zien dat het 
klachtrecht wordt uitgebreid naar het voorliggende veld, bijvoorbeeld 
via de Jeugd- en Gezinsteams. In het geval dat (potentiële) cliënten 
door een verkeerde intake niet in een zorgtraject komen, moeten zij 
hier ook over kunnen klagen.  

4.3.e Klachtenbehandeling: De Wmo-adviesraad adviseert om zo spoedig 
mogelijk criteria voor de klachtenbehandeling op te stellen, waaraan 
moet worden voldaan, zodat een zekere eenvormigheid bij 
klachtenbehandeling bij de diverse aanbieders en instellingen zal 
ontstaan. Dit geldt ook voor de wijze waarop cliënten bezwaar 
kunnen maken en klachten kunnen indienen. Ook hierbij dient een 
zekere eenvormigheid te worden bewerkstelligd. 

WMO adviesraad 
Kaag en Braassem 

Een belangrijk punt dat de 
komende tijd nader 
uitgewerkt wordt in de regio. 

Geen. 
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4.4 Vertrouwenspersoon 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.4.a Hoe verhoudt de onafhankelijke regionale vertrouwenspersoon zich 
tot de wet en tot de gecertificeerde instelling? 

Bureau Jeugdzorg Zuid-
Holland 

Een vertrouwenspersoon 
is wettelijk verplicht. 
Landelijk wordt dit 
onderdeel nog nader 
uitgewerkt. We wachten 
dit af en vertalen dit dan 
naar de regio. Daarbij 
nemen we uw vragen 
mee. 

Geen. 

4.4.b Wij denken en praten graag mee over het vormgeven van de functie 
vertrouwenspersoon. 

Cliëntenraad Cardea Fijn, dat waarderen wij. Geen. 

4.4.c  Net als bij de klachtenregeling raden wij een regionale 
vertrouwenspersoon aan die zorgbreed opereert. Zorgbelang hecht er 
belang aan dat zowel vertrouwenspersonen als klachtencommissies 
een goede samenwerking hebben met cliëntenraden en -organisaties 
om de medezeggenschap te verhogen en het krachtenveld te 
versterken.    

Zorgbelang Zuid-Holland  Wij onderschrijven dit 
van harte. 

Geen. 

4.4.d Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van dit onderdeel de 
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van BMC in opdracht van 
het transitiebureau jeugd van mei 2013' mee te nemen. Het gaat met 
name om aandacht voor het belang van harmonisatie van het 
vertrouwenswerk èn tegelijkertijd het toewerken naar een 
onafhankelijk en professioneel kader voor alle nu nog afzonderlijke 
sectoren. (ook paragraaf 2.1 en 8.1) 

Wmo Adviesraad Leiden  
Wmo Adviesraad Katwijk 

Dank voor dit advies. 
Het rapport is bij ons 
bekend en zal zeker een 
rol spelen bij de 
uitwerking. 

Geen. 
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4.5 Identiteitsgevoeligheid 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

4.5.a Streven is cliënten zo veel als mogelijk medezeggenschap te geven 
over de persoon van de hulpverlener. Juist bij vrijgevestigde 
zorgaanbieders is deze keuze gewaarborgd omdat er niet gewerkt 
wordt met hulppersoneel. De cliënt weet bij wie hij komt, heeft daar 
zelf bewust voor gekozen en continuïteit gedurende het hele 
hulpverleningsproces is onder normale omstandigheden 
gegarandeerd. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Wij nemen kennis van uw 
reactie. Zoals u weet is een 
van de beleidsvoornemens 
om o.a. met vrijgevestigde 
aanbieders van ggz-hulp 
afspraken te maken over 
plaats in toekomstmodel en 
bekostiging. (5.3) 

Geen. 
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4.5.b Terecht wordt aandacht gevraagd voor identiteitsgevoeligheid. 
Vervolgens staat er “wij streven niet naar een op denominatie gericht 
jeugdhulpstelsel’. Deze zinsnede kan op verschillende manieren 
worden gelezen. Negatief lezend zou je kunnen zeggen: geen 
instellingen die werken vanuit een bepaalde levensovertuiging, 
bijvoorbeeld christelijk. Er zijn in ons land echter genoeg instellingen 
die met veel kwaliteit vanuit een levensovertuiging zich inzetten voor 
gezinnen en jeugd. Het is belangrijk daarvoor ruimte te bieden omdat  
respect vaak niet voldoende blijkt te zijn om te begrijpen wat er aan 
de hand is. In kunnen leven in, begrijpen van, vraagt meer. Vraagt 
om zorgverleners die dit doorgronden.  
Dit hoeft niet te betekenen dat er persé contracten met dergelijke 
instellingen gesloten hoeven te worden, maar dat vanuit een 
bepaalde vrije bestedingsruimte van een gebiedsgericht jeugd- en 
gezinsteam ruimte is om te acteren op deze vragen. Zeker als het om 
het preventieve gaat, licht-curatieve, ggz zijn er voldoende 
mogelijkheden om hieraan handen en voeten te geven.  
 
Met bovenstaande wordt overigens niet bedoeld te zeggen dat de 
vaste contactpersoon voor het onderwijs in het jeugd- en gezinsteam 
iemand zou moeten zijn, die dezelfde identiteit draagt (waar het kan 
zou dat wel mooi zijn). Het gaat er vooral om dat als er hulp nodig is, 
echt trajecten ingezet moeten worden, dat dan christelijke 
instellingen hun rol met verve kunnen spelen. 

Reformatorisch 
Samenwerkingsverband 
primair passend 
onderwijs  

We zijn het grotendeels 
eens. De tekst is hierop 
aangepast. 

Zin 
toegevoegd 
bij 4.5 

4.5.c Verwijs naar de “rechten van het kind” uit het VN-verdrag. Joke van Boxtel, 
raadslid gemeente 
Nieuwkoop 

We volgen uw suggestie 
graag op. 
 

De tekst is 
aangepast 
 

4.5.d De raad acht het instellen van een trendteam, bestaande uit in 
Leiderdorp wonende jongeren, een zeer goede zaak. Wel waarschuwt 
de raad voor de noodzaak om, ingeval van negatieve beslissing op 
een gegeven advies, dit zeer goed met het team te communiceren 
teneinde de motivatie van de leden van het team optimaal te houden. 

Wmo adviesraad 
Leiderdorp 

De jongeren in het 
Trendteam worden 
geïnformeerd over hetgeen 
waarover zij adviseren. Zij 
krijgen zo een beeld van de 
(on)mogelijkheden. Indien 
een advies van de jongeren 
niet kan worden opgevolgd 

Geen. 
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wordt hierover uitgebreid 
met hen gesproken en 
krijgen zij de gelegenheid 
om daar hun reactie op te 
geven.   

4.5.e U spreekt over de stem van de jeugd via het trendteam. Dit beamen 
wij, echter met als kritische kanttekening, dat het trendteam geen 
afspiegeling is van de demografische en/of sociale samenstelling van 
de jeugd van Leiderdorp. 

Scw Leiderdorp Iedere jongere uit 
Leiderdorp kan deelnemen 
aan het trendteam. De 
deelnemers fungeren als 
ambassadeur voor de 
Leiderdorpse jongeren. 
Hiernaast worden in 
regionaal verband diverse 
jongeren en jongerenraden 
geraadpleegd d.m.v. 
bijeenkomsten. 
 

Geen. 
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5. Het regionale toekomstmodel nader verkend 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.a In hoofdstuk 5 vindt de raad dat u drie zeer belangrijke thema’s 
aangeeft. In de eerste plaats het streven van de gemeente dat alle 
basisvoorzieningen voor alle burgers beschikbaar zijn. In de tweede 
plaats het nadenken over het gaan faciliteren van 
pleegzorg/gezinshuizen. En in de laatste plaats het verbinden van 
sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, Wmo e.d. 
U geeft zichzelf een opdracht die de raad onderschrijft, maar om tot 
realisatie te komen zal veel gevraagd worden van een ieder.  

Adviesraad WMO 
Leiden 
 

Eens, het is een grote 
opdracht, die ook niet in een 
jaar gerealiseerd zal zijn. De 
transitie en transformatie zal 
een meerjarig proces zijn. 

Geen. 

5.b De praktische hulpverlening moet centraler worden gesteld. Ook 
moet een plaats ingeruimd worden voor bemoeizorg; een vorm van 
hulpverlening die in de praktijk goed werkt. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens. Doen wat nodig is, zal 
een belangrijk adagium zijn 
voor de jeugd en gezinsteams. 
Aangezien de onmogelijkheden 
van inzetten van praktische 
hulp worden verminderd door 
het wegvallen van alle 
schotten tussen financiers zal 
praktische hulp vaker worden 
ingezet.  

Geen. 

5.c Probeer kinderen, die op school uit de pas lopen “op te sporen” en 
maak waar nodig een individueel functioneel profiel. Dat profiel 
plaatst het kind in een context van eigen kracht en (potentiële) 
bedreigingen. Pleit voor het zorgen voor een indicatieve diagnose 
alvorens therapieën te starten. De diagnose moet geen definitieve 
zijn: een kind ontwikkelt zich verder en heeft anders mogelijk maar 
last van zijn opgeplakte diagnose. 

F.R. Langerijs, MHA, 
kinderarts 

Etiketten plakken is in het 
nieuwe systeem  niet meer 
nodig om in aanmerking te 
komen voor ondersteuning. 
Dat neemt niet weg dat 
psychiaters jeugdigen met een 
probleem in het gedrag goed 
zullen blijven onderzoeken om 
de hulp zo effectief mogelijk te 
laten zijn. Dit is in het belang 
van het kind en zijn gezin en 
van de gemeente.  

Geen. 



 

44 
 

 
 
5.1 Pijler 1: de pedagogische gemeenschap (civil society) 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.1.a Het punt pedagogische gemeenschap (civil society) is karig 
uitgewerkt in de nota, terwijl andere onderdelen wel vaak tot in detail 
zijn uitgewerkt. Het heeft te maken met het versterken van de 
sociale samenhang, een kerntaak van de gemeente.  
Als het gaat om preventie, lijkt het ons zeer belangrijk om te 
investeren in de pedagogische gemeenschap en dat gaat verder dan 
ondersteuning van ouders.  
Hoe denkt men te komen tot een pedagogische gemeenschap? 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Wij zijn het eens met deze 
opmerking. Er is in regionaal 
verband afgesproken dat pijler 
1 vooral een lokale 
aangelegenheid is. De vraag 
van de Wmo-raad zal dus ook 
daar beantwoord moeten 
worden. 

Er is een zin 
toegevoegd 
aan 5.1 

5.1.b Het platform adviseert gemeenten om hun ervaringen bij het 
verbeteren van de pedagogische gemeenschap met elkaar uit te 
wisselen om van elkaar te leren maar ook om te voorkomen dat de 
praktijk ter zake onaanvaardbaar uit elkaar groeit, waardoor 
regionaal beleid wordt gefrustreerd.      

WMO-Adviesplatform 
gemeente Teylingen 

Eens. Bij 5.2 geven we daarom 
aan dat er sprake zal zijn van 
een regionale kwaliteitstoets 
en uitwisseling van ervaringen. 

Geen. 

5.1.c De gemeente moet (sport)clubs en zijn vrijwilligers ondersteunen. Zij 
voeden ook mee op. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens. (Sport)clubs en 
vrijwilligers zijn belangrijk in 
de pedagogische 
gemeenschap. Gemeenten 
hebben sportbeleid en 
vrijwilligersbeleid. Daarnaast 
zijn de jeugd en gezinsteams 
ook voor bijvoorbeeld 
sportclubs beschikbaar als 
daar problemen gesignaleerd 
worden. 

Geen. 

5.1.d Volgens de Leiderdorpse media heeft de gemeente het voornemen 
het aantal speelmogelijkheden te verminderen. De raad vraagt zich af 
hoe dit rijmt met het voornemen van een evenwichtige verdeling van 

Wmo adviesraad 
Leiderdorp 

Op dit moment sluit de 
verdeling van 
speelvoorzieningen niet aan bij 

Geen. 
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de speelmogelijkheden. In hoeverre blijft een evenwichtige verdeling 
in stand wanneer een aantal bestaande speelplaatsen worden 
“versterkt” tot centrale speelplaatsen. 

de diverse wijken en 
kinderaantallen. Het aantal 
speelplaatsen wordt echter 
niet verminderd. Gedurende 
langere periode worden 39  
speelplaatsen omgevormd tot 
een secundaire 
speelvoorziening. Dit betekent 
dat de speeltoestellen hier op 
termijn verdwijnen en 
speelaanleidingen worden 
geplaatst. De ruimte blijft 
echter beschikbaar als 
speelruimte. Daarnaast is er 
de versterking van 
verschillende speelplaatsen tot 
centrale speelplaatsen. 

5.1.e U geeft aan dat Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp onder pijler 1 valt. 
SCw is echter een basisvoorziening en valt daardoor onder pijler 2 

Scw Leiderdorp Het kinder- en jongeren werk 
wordt zowel in pijler 1 als in 
pijler 2 genoemd. Scw 
fungeert als ontmoetingsplek 
als uitvoerende  organisatie 
binnen het jeugd en 
kinderwerk. Wat ons betreft 
valt Scw dan ook onder zowel 
pijler 1 als 2.  

Er wordt een 
verwijzing 
gemaakt naar 
Scw 
Leiderdorp 
onder pijler 2 

5.1.f Verder schrijft u regelmatig over kinderwerk. Echter, het kinderwerk 
in Leiderdorp is door bezuinigingen steeds verder ingekrompen. Dit is 
een gevolg van de keuze van de gemeente. U heeft het over 
kinderwerk in relatie tot preventieve. Preventie wordt in de notitie 
gezien als het middel om op langere termijn inzet van dure zorg te 
voorkomen. Verdere bezuinigingen op het kinderwerk lijken dan ook 
in tegenspraak met het opgestelde beleid. Daarom stellen wij u de 
vraag wat u onder kinderwerk verstaat en wat onder preventie? 

Scw Leiderdorp  Geen. 
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5.2 Pijler 2: Basisvoorzieningen 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.2.a We vinden de plek die de kinderopvang inneemt in dit stuk 
onderbelicht. Wij bieden als kinderopvang ook een ontmoetingsplek 
voor ouders. In contact met pedagogisch medewerkers praat je over 
opvoeding en deel je de ervaringen. We delen de informatie over 
(positief) opvoeden ook tijdens ouderavonden. 
Alles wat in de pedagogische civil society opgelost kan worden heeft 
de voorkeur. Daarbij zijn de basisvoorzieningen zijn erg belangrijk, 
zeker ook voor de vroegsignalering. Wij als kinderopvang organisatie 
observeren alle kinderen die wij opvangen met het observatie 
volgsysteem en we werken met de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Op het moment dat er zorgen zijn kunnen we 
hiermee snel aan de slag door bijvoorbeeld samen te werken met het 
CJG. Zodat waarschijnlijk de hulp ingezet kan worden naar pijler 3 of 
verder. 
 
Voor de doorgaande lijn naar de basisscholen: de informatie van onze 
observaties is informatie waarmee de scholen verder kunnen.  

De Kinderhaven 
Kindkracht 0/12 

De gemeenten in Holland 
Rijnland zien de kinderopvang 
als een belangrijke 
basisvoorziening. Zij is dan ook 
genoemd in paragraaf 3.2. Bij 
de uitwerking van pijler 2 in 
paragraaf 5.2 worden de 
basisvoorzieningen niet meer 
apart genoemd. 
 

Geen. 

5.2.b Wat volgens ons ontbreekt in het toekomstmodel jeugdhulp Holland 
Rijnland (pag. 13) is een pijl terug van pijler 3 naar pijler 2. Hoe 
mooi zou het niet zijn als pijler 3 weer terug kan vallen op pijler 2 
door daar de ondersteuning te bieden als dat kan.  
 

De Kinderhaven 
Kindkracht 0/12 

Het jeugd en gezinsteam is in de 
figuur in paragraaf 3.2 ingebed 
in de pijler basisvoorzieningen. 
Hoewel er geen pijl terug is 
getekend van pijler 3 naar 2 is 
het zeer de bedoeling om daar 
waar de jeugdige is 
ondersteuning te bieden. Dat 
betekent ook in de 
kinderopvang en ook op school.  
Daarom lopen in het schema de 
lijnen tussen 1, 2 en 3 door 
elkaar heen. 

Geen. 



 

47 
 

5.2.c Het gaat om het voorkomen en/of terugdringen van onnodig beroep 
op / gebruik van specialistische hulp 

Cardea Dat is niet het enige doel. Het 
gaat hier om onevenredig 
gebruik tussen gemeenten door 
verschillen in investering in 
preventie.  
 
Wat mij betreft is ‘onnodig’ wel 
een goede aanvulling en zetten 
we dat woord in de tekst. 

Geen. 

5.2.d Investering in preventie en vroegsignalering onderschrijven we van 
harte. De zin  ‘Wanneer gemeenten investeren in preventie en 
vroegsignalering kan dat problemen tijdig oppakken of voorkomen’ is 
in onze ogen echter slechts ten dele waar.  Volgens ons gaat het 
hierom: preventie, vroegsignalering en lichte vormen van hulp waar 
mogelijk, snelle doorgeleiding naar zwaardere vormen van hulp waar 
nodig. 

Cardea Eens.  De zin is 
aangepast 

5.2.e In 5.2 lezen wij dat de medewerkers in de basisvoorzieningen bij 
vragen terecht kunnen voor consultatie en advies bij de jeugd- en 
gezinsteams en zo nodig deze teams in kunnen schakelen op blz 16 
onderaan bij “hoe zijn de teams georganiseerd” staat dat ouders 
contact kunnen opnemen met het team. Is dat rechtstreeks? Dit is in 
tegenspraak met het voorgaande. O.i. hoort de hele eerste alinea niet 
onder dit kopje thuis. 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 

In deze paragraaf gaat het 
specifiek om de samenhang 
tussen basisvoorzieningen en 
jeugd en gezinsteams. 
Het klopt dat een gezin zelf 
rechtstreeks contact op kan 
nemen met een jeugd- en 
gezinsteam. Zie paragraaf 5.3, 
alinea: hoe zijn de jeugd- en 
gezinsteams georganiseerd?  

Geen. 

5.2.f De manier waarop vroegsignalering wordt georganiseerd, zien wij in 
de notitie niet helder naar voren komen. Wij zien vroeg-signalering 
niet alleen als een taak voor de jeugd- en gezinsteams, maar ook 
voor de burgers en organisaties vanuit pijler 1 en 2. Met name de rol 
van kinder- en jongerenwerkers op dit gebied, die al jaren essentieel 
is, bij overlastbestrijding en het voorkomen van problemen op 
persoonlijk gebied, komt in uw stuk niet naar voren.  

SCW Leiderdorp De gemeenten in Holland 
Rijnland zien het jongerenwerk 
als een belangrijke 
basisvoorziening. Zij is dan ook 
genoemd in paragraaf 3.2. Bij 
de uitwerking van pijler 2 in 
paragraaf 5.2 worden de 
basisvoorzieningen niet meer 
apart genoemd. Net als pijler 1 
is de samenhang en   

Geen. 
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ontwikkeling van pijler 2 veelal 
lokaal beleid. 

5.2.g Citaat. ‘Er gaat veel geld naar de zware geïndiceerde Jeugdzorg en er 
is te weinig geld en aandacht voor vroegsignalering”. 
Reactie: 
De aandacht in dit citaat gaat primair uit naar “te veel geld”, maar 
dient gericht te zijn op de jongeren.  Door het feit dat er te weinig 
geld en aandacht naar vroegsignalering uitgaat, is het gevolg dat 
problemen te laat worden onderkend en dat daardoor jongeren een 
grotere kans hebben op zware indicering. Of anders gezegd het 
aantal jongeren met een zware indicering zal/kan minder worden 
indien de vroegsignalering goed wordt opgepakt en met voldoende 
middelen. Als dan blijkt dat het aantal jongeren met een zware 
indicering minder wordt, zullen de kosten hiervan ook verminderen. 

Joke van Boxtel, 
raadslid Progressief 
Nieuwkoop 

Eens, door alle 
financieringsstromen in een 
hand te brengen kan inzet in 
preventie financieel lonend zijn 
voor de financier, maar zeker 
ook voor de jongere.  

Geen. 

5.2.h Hoort bureau Halt ook niet nadrukkelijk bij de preventieve laag? 
 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Een basisvoorziening is een 
voorziening waar (bijna) alle 
kinderen en/of gezinnen komen. 
Dat is bij Bureau Halt niet het 
geval. Wel is dit een organisatie 
die belangrijk werk verricht en 
die een plek in het geheel blijft 
behouden. 

Geen. 

5.2.i Versterk goede samenwerking met scholen, kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen.  

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 

Zeer mee eens, gemeenten 
hebben afgesproken dat dit per 
gemeente wordt vormgegeven. 
Ook de relatie met VVE-beleid is 
belangrijk. Met het onderwijs 
worden nadere afspraken 
gemaakt in het kader van 
passend onderwijs. 

Geen. 

5.2.j Het Platform is van mening dat het preventieve deel, de 
basisvoorzieningen mager zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij in de regio 
om 100.000 jongeren, die in meer of mindere mate van deze 
voorzieningen gebruik (gaan) maken. Het Platform adviseert te 
overwegen om ook t.a.v. de preventieve voorzieningen keuzes te 
maken, c.q. prioriteiten te stellen om instroom in het zorggedeelte te 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Wij zijn het eens met deze 
opmerking. Net als pijler 1 is de 
samenhang en  ontwikkeling 
van pijler 2 veelal lokaal beleid. 
Tot slot is preventie ook niet 
almachtig. Er zal altijd een 

Geen. 
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voorkomen. kwetsbare groep jeugd blijven 
die hulp nodig heeft. 

5.2.k Het Platform voorziet bij het opstellen van een regionale 
kwaliteitstoets een grote valkuil. Duidelijk is dat er gezamenlijk 
uitgangspunten geformuleerd dienen te worden op basis waarvan 
inzicht gegeven kan worden over de aard en mate van preventie 
binnen gemeenten. Riskant is het om dit op basis van een set van 
indicatoren te doen. Het formuleren van indicatoren houdt het risico 
in zich dat er een nieuwe bureaucratie ontstaat, die naadloos aansluit 
bij en lijkt op bij het huidige systeem, waarvan in dit plan nu juist 
expliciet afstand wordt genomen. 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Wij delen uw mening. Daarom is 
gekozen met name op basis van 
transparantie en vertrouwen 
tussen gemeenten te werken.  

Geen. 

5.2.l De raad adviseert het concept van de te ontwikkelen kwaliteitstoets 
voor advies aan de adviesraden voor te leggen. 

Wmo Raad 
Leiderdorp 

Gemeenten hebben onderling 
afgesproken dit op basis van 
transparantie en vertrouwen te 
doen. Gemeenten zijn ook nu al 
verantwoordelijk voor preventief 
jeugdbeleid, wat een breed 
begrip is en ook relaties heeft 
met bv veiligheid, voortijdig 
schoolverlaten, leefbaarheid etc. 
De transitie zal het wel 
makkelijker maken de directe 
samenhang tussen preventie en 
jeugdhulp mogelijk te maken. 

Geen. 
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5.3 Pijler 3: Jeugd- en gezinsteams 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 

 Vragen    
5.3.a J&G-werkers gaan zelf melden bij de RvdK. Deze 

professionals hebben hier geen ervaring mee. Wat heeft dit 
voor consequenties voor de cliënt? 
 
 
 
Er is geen sprake van een leidinggevende in een J&G team en 
een grote mate van zelfsturing. Wie/wat beslist als het team 
er niet uit komt? Wie houdt toezicht op functioneren team?  
 
Wie houdt zicht op de wachtlijsten? 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Uiteraard worden er duidelijke 
afspraken gemaakt tussen J&G 
teams en de RvdK. In de teams zal 
ook deskundigheid vanuit het huidige 
BJZ worden ingezet. 
 
Elk team heeft een coach die indien 
nodig kan opschalen naar de 
desbetreffende gemeente. 
 
Dit zien wij niet als een aparte taak. 
We onderzoeken of de op te richten 
integrale crisisdienst hierin een rol 
kan spelen, evenals bij 
plaatsingscoördinatie 
 

Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.b Welk opleidingsniveau vereist is voor de jeugd en 
gezinswerkers?  
 
De teams worden gecoacht door een gedragswetenschapper. 
Is dit een wetenschapper met  academisch werk en 
denkniveau? Wie gaat het team van de 
gedragswetenschappers coachen? 
  
De gemeente wordt geacht de regie te houden over het te 
voeren beleid. Hoe is de samenhang met de teams/coaches 
en de gemeente? Hoe wordt aan de regie concreet inhoud 
gegeven? 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 

Zij zullen naar verwachting 
tenminste een hbo niveau hebben. 
 
Ja, we denken hier aan  een 
gedragwetenschapper met een 
academisch werk- en denkniveau. Er 
vindt onderlinge intervisie plaats. 
 
Door goede prestatieafspraken te 
maken met de jeugd en gezinsteams. 
Deze kunnen per team en gebied 
verschillen. 

Geen. 

5.3.c Jeugd- en gezinsteams voeren werk uit in nauwe Wmo Adviesraad De Jeugd- en Gezinsteams worden De tekst bij 
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samenwerking met de CJG's. Hoe valt dit te rijmen met de 
stelling op dezelfde bladzijde dat zij naast de 
Jeugdgezondheidszorg het hart van de CJG's zijn, in feite een 
nieuwe eenheid? Vormen zij nu wel of niet een onderdeel van 
het CJG? 
 
Heeft het gezinsplan dezelfde status als de vroegere 
indicatie: de jongere heeft RECHT op hulp? 
2e alinea: wie "doen" de zorgmijders en dakloze jongeren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat gebeurt er in de overgangsperiode waar nu een voogd in 
een gezin is geplaatst. Blijft deze in het gezin of wordt deze 
vervangen? 
 
 
Teams zijn een mix van jeugd, maatschappelijk werk, MEE, 
etc. Verschillende  financieringsvormen dus. Hoe is dat 
geregeld bij de pilots? 
 
De huisarts zal een centrale rol vervullen, maar die hebben 
geen tijd voor al die overleggen. Hoe wordt dit geregeld? 
 
 
 
Wat zijn de evaluatiemomenten en evaluatiecriteria voor de 
proeftuinen? 

Hillegom integraal onderdeel van het CJG 
 
 
 
 
 
De indicatie vervalt in de wet. Wel 
moeten gemeenten een beschikking 
afgeven voor de niet vrij 
toegankelijke hulp. 
Niet alle zorg zal door de Jeugd- en 
Gezinsteams geleverd worden. Hulp 
die het lokale overstijgt doordat het 
minder vaak voorkomt of 
specialistisch is zal naar 
verwachting(sub)regionaal worden 
belegd. 
 
In het kader van de wettelijk 
verplichte continuïteit van zorg in 
2015 blijft deze het eerste jaar in het 
gezin. 
 
Voor de teams zullen nieuwe 
afspraken met alle 
moederorganisaties worden 
gemaakt. 
 
De huisarts kan een beroep doen of 
de jeugd en gezinswerkers. Er zal 
naar efficiënte en werkbare vormen 
van communicatie worden gezocht. 
 
Dit wordt de komende tijd nader 
uitgewerkt. 

5.3 is 
aangepast, 
verder geen. 
 
 
 
 
 
 

5.3.d Welke partijen gaan deel uitmaken van de jeugd- en Wmo Adviesraad Zie de passage ‘wie zitten er in deze Geen 
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gezinsteams? 
 
 
 
Wat zijn de gevolgen voor de partijen die niet mogen/kunnen 
deelnemen in deze teams? Kunnen zij hun hulp nog 
aanbieden? 
 
Is de onafhankelijkheid van de teamleden voldoende 
gewaarborgd op het moment dat het werkgeverschap niet bij 
de gemeente ligt?  
 
Hoe komt de juiste zorg op de juiste plek? 
 
 
De teams gaan bestaan uit 12 deelnemers van verschillende 
partijen. Wie van de deelnemers krijgt de 
eindverantwoordelijk voor bepalen van het plan? 
 
Hoe wordt de informatievoorziening richting de burger vorm 
gegeven? 
 
Wordt daarbij voldoende aandacht besteed aan de nu 
bekende informatie en de bestaande beeldvorming bij de 
burger? Goede informatievoorziening en positieve 
beeldvorming is belangrijk om te voorkomen dat er bij de 
burgers een drempel bestaat voor het vragen om hulp. 
 
Hoe wordt het stappenplan voor de burger duidelijk en 
overzichtelijk in beeld gebracht? 
 
 
 
In het nieuwe beleid wordt er naar gestreefd om de 
administratieve taken van de partijen terug te dringen. 
Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van 

Noordwijkerhout teams’ bij 5.3. Het gaat dan vooral 
om expertise, niet alleen om de 
organisatie. 
 
Niet alle hulp kan geleverd worden 
door de teams dus zullen er ook 
andere aanbieders zijn. In de 
proeftuinen wordt onderzocht hoe de 
teams zich verhouden tot 
vrijgevestigden 
 
 
Dat is vooral een taak voor de teams 
en de huisarts. 
 
Per cliënt zal worden bepaald wie het 
gezicht en verantwoordelijke is voor 
het gezin en het plan. 
 
Voor de communicatie naar de 
burger wordt een communicatieplan 
opgesteld 
 
Een heel belangrijk punt. We zullen 
cliëntenorganisaties hier nauw bij 
betrekken. 
 
 
Niet duidelijk is wat u met een 
stappenplan bedoelt, maar  hier geldt 
ws ook de beantwoording van 
hierboven. 
 
Met de Raad voor de 
Kinderbescherming en AMHK zullen 
goede afspraken worden gemaakt 
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verkorte/minder omvangrijke rapportages  brengt dit het 
risico met zich meer dat er – in probleemsituaties –  te weinig 
documentatie beschikbaar is. De vraag is hoe hier mee om te 
gaan en hoe in dergelijke situaties de 'veiligheid' van de 
hulpverleners wordt gewaarborgd? 
 
Hoe wordt de financiering geregeld? 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe zien de gemeenten het regisseursschap en hoe willen zij 
hieraan invulling gaan geven? 

welke informatie beschikbaar moet 
zijn, zodat deze ook geleverd kan 
worden als dat nodig is. 
 
 
 
De Jeugd- en Gezinsteams worden 
integraal onderdeel van de zorg. Een 
deel van de huidige zorg wordt niet 
meer vanuit instellingen geleverd, 
maar vanuit de teams. Daarmee is 
het een verschuiving van huidige 
budgetten. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de 
concrete invulling van het regionale 
opdrachtgeverschap voor die 
onderdelen die voor alle gemeenten 
gelden en waarvoor gezamenlijke 
sturing nodig is. Op lokaal niveau 
stuurt de desbetreffende gemeente 
natuurlijk in eerste instantie het 
lokale team. 
 

5.3.e De teams dienen te worden ingericht als zelforganiserende 
teams en vormen de kern en integraal onderdeel van het 
CJG. Wordt dit in uw stappenplan meegenomen? 

Joke van Boxtel, 
raadslid Progressief 
Nieuwkoop 

Ja, dit is onderdeel van de 
proeftuinen in 2014. 

Geen. 

5.3.f De uitwerking in proeftuinen betekent dat minstens tijdelijk 
een experimentele setting bestaat.  
Welke mensen in een delicate situatie wil je daaraan 
blootstellen?  
 
Mensen uit verschillende organisaties komen in een team 
samen en moeten samenwerken.  
Is hiervoor een risicoanalyse gemaakt?  

Wmo Adviesraad 
Katwijk 

De Jeugd en Gezins werkers nemen 
bestaande casuïstiek mee in de 
proeftuinen. Daarmee houdt de cliënt 
de eigen hulpverlener. 
 
We zien dergelijke teams overal in 
het land ontstaan. De huidige 
organisaties staan achter het 

Geen. 
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Wat is het alternatief als een dergelijke aanpak niet werkt?  
Zijn dergelijke teams in het kader van de jeugdzorg ergens 
beproefd?  
 
“Minimale bureaucratie en overleg, grote mate van 
zelfsturing; de adviesraad vraagt zich af of op die manier een 
hecht team in een nieuwe setting tot stand kan komen. 

toekomstmodel. Goede inzet in de 
Jeugd en Gezinsteams zal als 
kwaliteitseis worden gesteld. 
 
Uiteraard is vooral in de startfase 
teambuilding en het ontwikkelen van 
een gezamenlijke werkwijze 
belangrijk. De proeftuinen bieden 
hier ruimte voor. Verder zal een 
dergelijke nieuwe ontwikkeling 
langere tijd en goed 
opdrachtgeverschap vanuit de 
gemeenten vragen in nauwe 
samenwerking met de 
zorgaanbieders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen. 
 
 

     
 Wat ontbreekt    
5.3.g Noem specifiek de kinderopvang bij de basisvoorzieningen De Kinderhaven Eerder is de kinderopvang al als 

basisvoorziening genoemd. We zullen 
dat hier ook toevoegen. 

De tekst is 
aangepast. 

5.3.h Noem de relatie met de school/samenwerkingsverbanden bij 
de samenwerking t.a.v. integrale ondersteunings- en 
hulptoewijzing 

Samenwerkingsverba
nden Passend 
Onderwijs VO Leidse 
regio, Duin en 
Bollenstreek en 
Midden-Holland & 
Rijnstreek en PPO 
Leidse regio 

Belangrijk punt. De samenwerking 
met het onderwijs is beschreven in 
hoofdstuk 6, maar uw suggestie zal 
ook in dit hoofdstuk worden 
toegevoegd. 

De tekst is 
aangepast 

5.3.i Professionals moeten een systeemgerichte blik hebben.  
Wij houden een warm pleidooi voor het toevoegen van kennis 
en ervaring op het gebied van de systeemtherapie binnen 
deze teams. Daarmee kan medicalisering en problematisering 
van zorgen om een kind worden voorkomen. www.nvrg.nl. 
 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland, 
Stuurgroep Integraal 
Jeugbeleid van de 
Gemeente 
Oegstgeest 

In de proeftuinen wordt bepaald 
welke deskundigheid in de teams 
aanwezig moet zijn. Systeemgericht 
werken zal naar verwachting een 
basisprincipe zijn. 

Geen. 

5.3.j De school wordt beschouwd als een professionele organisatie Samenwerkings- In hoofdstuk 6 staat reeds dat de Geen. 

http://www.nvrg.nl/
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en binnen de kaders van de gemeenschappelijke paragraaf 
als gelijkwaardige gesprekspartner beschouwd en derhalve 
ook betrokken, in voorkomende gevallen. 
Het zou plezierig zijn dat opgenomen wordt dat het gestelde 
in de gemeenschappelijke paragraaf als uitgangspunt van 
handelen wordt genomen daar waar het de samenwerking 
met het onderwijs betreft. 

verbanden Passend 
Onderwijs VO Leidse 
regio, Duin- en 
Bollenstreek en 
Midden-Holland & 
Rijnstreek en PPO 
Leidse regio 

gemeenschappelijke paragraaf en 
dito visie als uitgangspunt wordt 
genomen bij de verbinding tussen 
passend onderwijs en transitie 
jeugdzorg. 

5.3.k We missen aandacht voor het feit dat er goede afspraken en 
richtlijnen moeten komen voor bijvoorbeeld wettelijke 
aansprakelijkheid, organisatorische inbedding en relaties, 
veiligheid, etc. En dan gaat het nog alleen maar over de 
proeftuinen. Wij pleiten ervoor dat er in 2014 de organisatie 
en positionering van het hele J&G-cluster vanaf 2015 zwaar 
wordt aangezet. Dit is namelijk een majeure operatie met 
een groot afbreukrisico. 

Cardea Eens. Dit zal in 2014 onze volledige 
aandacht hebben. 

Geen. 

5.3.l We maken ons zorg over het vrijwel ontbreken van aandacht 
voor de organisatie van het nieuwe stelsel na 1 januari 2015. 
Om een voorbeeld te noemen: per die datum moeten 300 
mensen een plaats krijgen om hun professie te kunnen 
uitoefenen in J&G teams, waarbij bijvoorbeeld 
arbeidsrechtelijke, juridische, inhoudelijke en personele 
zaken moeten zijn geregeld. 

Cardea Die aandacht is er wel degelijk. We 
beseffen heel goed dat er nog heel 
veel geregeld moet worden en zullen 
dit in 2014 intensief ter hand nemen 
in nauwe samenwerking met alle 
betrokken partijen 

Geen. 

5.3.m Verhouding tot vrijgevestigden is niet duidelijk. 
 

Stuurgroep Integraal 
Jeugdbeleid van de 
gemeente Oegstgeest 

Dit zal in de proeftuinen worden 
onderzocht. Bij de proeftuinen zijn 
ook enkele vrijgevestigden in het 
gebied betrokken. 

Geen. 

     
 Andere aandachtspunten    
5.3.n Als J&G-werkers verbonden zijn aan een zorgaanbieder, dan 

is het niet vanzelfsprekend dat een J&Gteam naar een 
vrijgevestigde en kleine aanbieder door verwijst. 
 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

We delen deze zorg. Een netwerk 
constructie is niet altijd voldoende 
voor werkelijke integrale zorg. 
Daarom is het ook niet ondenkbaar 
dat er op termijn een nieuwe 
organisatie ontstaat. 

Geen. 

5.3.o Het gaat om het voorkomen en/of terugdringen van onnodig Cardea Dit is al eerder op diverse plaatsen Geen. 
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beroep op / gebruik van specialistische hulp gesteld in het beleidsplan. 
5.3.p De organisatie van de teams is volgens het "linking 

pin"model. Deze organisatievorm heeft als een van de 
nadelen dat alles staat of valt met de kwaliteiten van de 
"pin". 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Eens. Daarom zal de komende tijd 
heel hard gewerkt worden aan het 
opzetten, toerusten versterken en 
monitoren van de teams. 

Geen. 

5.3.q Cardea ontwikkelt met een aantal partners een App Store 
voor gecertificeerde apps die bruikbaar zijn voor en in de hulp 
aan jeugdigen. 

Cardea Het is te vroeg om in een beleidsplan 
al iets te zeggen over systemen etc. 

Geen. 

5.3.r Onder voornemen staat: “We maken een stappenplan waarin 
we aangeven hoe we tot inhoudelijke en organisatorische 
integratie komen. Bovengenoemde aanpak “maakt geen 
sterke indruk en klinkt niet vernieuwend”. Het centrum voor 
Jeugd en Gezin in de gemeente Nieuwkoop is als pilot 
aangewezen voor de ontwikkeling van de CJG-organisaties 
binnen Holland Rijnland. Doel volgens het transitieconcept is 
ontwikkelen en daaraan evalueren en onderzoeken hoe we 
met vallen en opstaan zo snel mogelijk tot de beoogde 
kanteling (handelingsgericht optreden, cultuuromslag, anders 
werken) kunnen komen. Geven de uitgangspunten om te 
komen tot een stappenplan in uw document hiervoor 
voldoende ruimte? 
 

Joke van Boxtel, 
raadslid Progressief 
Nieuwkoop 

De integratie van jeugd en 
gezinsteams in de CJG´s is 
onderwerp binnen alle proeftuinen. 
Daarbij gaat het om tal van zaken, 
zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
Zie ook de beantwoordingen 
hierboven. 

Geen. 

5.3.s In het document gaat u uit van de samenwerking met de 
bestaande voorzieningen. Een fundamentele omslag is 
noodzakelijk voor “oude zorgaanbieders” die in feite 
doorfunctioneren op de oude voet, terwijl het systeem om 
een vraaggerichte aanpak vraagt. Dat vergt van meet af aan 
een fundamentele omslag. De jeugd en gezinsteam worden 
geacht andere, nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Voor het 
verwerven van nieuwe inzichten, nieuwe ideeën en andere, 
nieuwe werkwijzen is het van belang dat er voorwaarden 
gecreëerd worden waarin ruimte is om buiten de bestaande 
kaders te kijken en te werken. De inzet van mensen uit de 
zittende formatie vormt daarbij een risico tot een beperking 
binnen de bestaande kaders. Wij vragen ons daarom ook af 
hoe u de gewenste veranderingen wilt bereiken? Hoe wilt u 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente Teylingen, 
SZW Leiderdorp, Joke 
van Boxtel, raadslid 
Progressief 
Nieuwkoop 

Een belangrijk punt. Daarom stellen 
de bij de Jeugd- en Gezinsteams 
betrokken aanbieders zich in het 
Regionale Transitiearrangement ook 
achter het toekomstmodel. Wat u 
schrijft is waar, maar het is ook 
andersom: het voortbestaan van 
aanbieders wordt ook bepaald door 
de kwaliteit van hun inzet binnen het 
toekomstmodel en de teams. 

Geen. 
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realiseren dat de verschillende instanties met elkaar 
samenwerken en een vorm van ketenzorg vormen voor de 
jeugdigen? Het Platform adviseert hierop extra alert te zijn 
en, zo mogelijk op dit aspect bijzonder toezicht te 
organiseren.   

5.3.t Begrippen als “overleggen, samenwerkingsverbanden 
organiseren en coördineren” passen binnen de oude verticale 
en hiërarchische wereld die kan leiden tot bureaucratie, 
terwijl hier nu juist een horizontaal netwerkaanpak is 
gewenst. Dit om co-creatie mogelijk te maken die leidt tot 
systeeminnovatie. Ter illustratie: een aardig voorbeeld waarin 
het nieuwe werken wordt aangegeven op pagina 40 uit 
bijlage 2 van Gemeenschappelijke paragraaf 
samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland 
Rijnland : “Een laatste punt in de kern van de visie is de 
overgang van sectoraal naar integraal. Van 
gecompartimenteerde aanpak en financiering naar de focus 
op diagnosticeren, ontschotting van mensen en middelen, 
cultuur en structuur in denken en doen en het zgn. 
handelingsgericht werken”. 

Kunt u hierop een reactie geven? 

Joke van Boxtel, 
raadslid Progressief 
Nieuwkoop 

Handelingsgericht, vraaggericht en 
integraal werken en zorg op maat is 
de essentie van de teams en wordt 
een fundamentele eis. 

Geen. 

5.3.u “De jeugd- en gezinsteams zijn ”lean” georganiseerd: geen 
kantoor, minimale bureaucratie en overleg, grote mate van 
zelfsturing en ondersteuning door moderne ICT (smart 
Phone, tablet, Apps).“Aan het experiment van het nieuw te 
vormen team wordt bovendien een nieuwe werkwijze 
toegevoegd. Een dubbel experiment op een gebied dat grote 
zorgvuldigheid vraagt, Daarnaast de vraag: staat die 
moderne ICT dan klaar op dit gebied? Zo niet, dan kost het 
ontwikkelen daarvan vaak meer dan een jaar, wanneer geen 
sprake is van eenvoudige kantoor-toepassingen(als agenda, 
tekstverwerker, klantcontacten). 
 
 
 

Wmo Adviesraad 
Katwijk 

We zullen op pragmatische wijze 
kijken naar ondersteuning vanuit ict, 
dus aanvankelijk met wat 
aanvullende ict-toepassingen die de 
teams ondersteunen. Ook landelijk 
wordt aan dit onderwerp gewerkt, 
door VNG en KING, ook die 
ontwikkelingen volgen we. 

Geen. 
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5.3.v Voeg iets toe in de notitie over het delen van informatie. 
Tussen de verschillende pijlers, maar ook binnen een pijler, 
werken veel organisaties samen. Nu is het soms moeilijk om 
informatie te delen. Echter, met respect voor de privacy van 
het individu, is het altijd mogelijk informatie te delen als dit 
ten goede komt aan de ondersteuning van de jongere. Lokaal 
verwachten we dat relevante informatie, die we tot nu toe 
zelden of nooit kregen door zorgmedewerkers, gedeeld wordt 
met welzijnswerkers, die op de werkvloer dezelfde kinderen 
en jongeren tegenkomen en graag op de hoogte zijn van 
risico’s van en voor deze jeugd. 
 

SCW Leiderdorp Privacy moet gewaarborgd zijn. 
Binnen de teams maken we 
duidelijke afspraken over het delen 
van informatie. Daarbij staat voorop 
dat dit met instemming en 
medeweten van de cliënt gebeurt. 
Het waar nodig delen van zorgen met 
anderen als onderwijs of 
welzijnswerkers moet daar ook aan 
voldoen. 

De tekst is 
uitgebreid. 

     
 Aanbevelingen    
5.3.w Wij hebben waardering voor het feit dat Leiden oog heeft 

voor kleine, waardevolle, aanbieders. Zorgbelang is van 
mening dat een pluriform zorgaanbod de algehele kwaliteit 
van de (regionale) zorg verhoogt omdat zij betere kansen 
biedt voor maatwerk dan bij de keuze om slechts een beperkt 
aantal aanbieders te betrekken in het aanbod. Ook de keuze 
voor pleegzorg en gezinshuizen is in onze ogen een goede. 
Keuze om kinderen zoveel mogelijk in een kleine, 
gezinsachtige setting, dichtbij de huisomgeving op te laten 
groeien. Uiteindelijk is het heel simpel; ieder kind wil mensen 
die om hen geven en blijven. 

Zorgbelang Zuid-
Holland 

Dank. Geen. 

5.3.x De kwalificaties, expertise en vaardigheden van de 
gedragswetenschapper die genoemd wordt als coach van de 
teams verdient nadere uitwerking. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Dit wordt in de proeftuinen nader 
uitgewerkt. Voor de proeftuinen zijn 
hbo of universitair geschoolde 
coaches aangetrokken uit de 
bestaande organisaties. 

Geen. 

5.3.y ‘Geen kantoor’ in het kader van ‘lean’ organiseren kan de 
winst van de samenwerking binnen de teams verkleinen. 
Daarvoor is gezamenlijk overleg nodig, zowel structureel als 
laagdrempelig door het bij elkaar binnen kunnen lopen. De 
fysieke omgeving is daarbij belangrijk.   

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Natuurlijk moeten werkers elkaar 
kunnen treffen. De CJG’s bieden daar 
waarschijnlijk ruimte voor. Bedoeld 
wordt dat men daarnaast vooral 
ambulant werkt bij en met 

Geen. 
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vindplaatsen. 
5.3.z In onze ogen wordt een doelmatiger en overzichtelijker 

hulpaanbod alleen bereikt als op het niveau van de J&G 
teams en ambulante hulp daadwerkelijke ontschotting en 
integratie plaatsvindt. Dat is transformatie. 

Cardea Eens, in die richting moeten we de 
teams ook ontwikkelen. 

Geen. 

5.3.aa Relatie met (sociale) wijkteams:  
Belang van een goede afstemming van de jeugd en 
gezinsteams met het sociale wijkteams en bijv. serviceplein 
(Alphen). Test dit ook al in de proeftuinen. Wanneer beide 
teams aan eenzelfde geval werken, één regisseur over het 
werk van beide teams aan te stellen, zodat het 1gezin1plan-
principe goed tot zijn recht komt. Besteedt ook aandacht aan 
het verband tussen de Wmo en de Participatiewet waaruit 
verplichtingen voortvloeien voor burgers met een uitkering. 
In het model 1plan-1gezin-1hulpverlener staan de niveaus 
pedagogische civil society en basis voorziening centraal. In 
andere delen van de notitie wordt het belang van preventief 
werken benadrukt. Juist door een geïntegreerde werkwijze 
tussen de jeugd- en gezinsteam en de wijkteams zou hier 
optimaal aan tegemoet gekomen worden. 

Gezamenlijke 
Wmo(advies)raden 
Boskoop en Alphen 
en 
Seniorenadviesraad 
Rijnwoude 
Wmo Raad Leiderdorp 
Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest, Wmo 
Adviesraad 
Noordwijkerhout, 
WMO-Adviesplatform 
gemeente Teylingen 

Heel erg eens. Het is van groot 
belang tot een integrale werkwijze en 
nauwe samenwerking te komen 
binnen het hele sociale domein met 
inbegrip van de daarbinnen 
benodigde specialisaties. Daarom 
worden de teams lokaal ingebed in 
de lokale structuren rond wmo en 
participatie.  

Geen. 

5.3.bb In het document wordt vooral uitgegaan van de jeugd en 
haar problematiek. Om niet de jongeren te vergeten die geen 
problemen krijgen maar wel kansen moeten krijgen, 
adviseren wij u ook het ontwikkelen van talenten als 
preventief middel op te nemen in uw document. U vergroot 
daarmee de kans op vroegsignalering en is het mogelijk om 
gebruik van dure specialistische zorg te voorkomen. 

SCW Leiderdorp Eens. Het versterken van eigen 
kracht en talenten is een van de 
grondslagen van de regionale visie 
en het toekomstmodel 

Geen. 

5.3.cc Stel hoge eisen aan de deskundigheid en ervaring van de 
jeugd- en gezinswerkers. Aangezien men in de praktijk 
veelal zelfstandig zal handelen is de Wmo-adviesraad van 
mening dat sprake dient te zijn van goed opgeleide mensen 
en er ook steeds aandacht dient te zijn, naast de vermelde 
coaching en intervisie, voor door de begeleider eventuele 
gewenste noodzakelijke bijscholing. Het hele proces staat 
of valt met kwaliteit. 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest,  
Wmo Adviesraad 
Kaag en Braassem 

Eens, de jeugd en gezinswerkers 
zullen goed gekwalificeerd zijn. 

Geen. 

5.3.dd Kijk naar goede voorbeeldprojecten in andere regio’s. Wmo-adviesraad, Eens, dat doen we zeker,al zijn Geen. 



 

60 
 

 gemeente Oegstgeest teams in andere regio’s vaak gericht 
op toeleiding naar zorg Ons model 
gaat verder en voorziet in het 
verplaatsen van een groot deel van 
ambulante zorg naar de teams.  
Landelijk pleiten we als regio voor 
onderzoek en uitwisseling rondom de 
vele vormen van integrale 
gebiedsgerichte teams. 

5.3.ee Het plan is om in Leiderdorp het Jeugd- en Gezinsteam te 
“verbinden” met de sociale gebiedsgebonden teams. Echter, 
voor beide teams geldt dat er per probleemgeval één 
regisseur optreedt.  De raad adviseert om, wanneer beide 
teams aan eenzelfde geval werken, één regisseur over het 
werk van beide teams aan te stellen teneinde 
competentiegeschillen te voorkomen.  Tevens adviseert de 
raad de samenwerking tussen deze teams in het jaar 2014 te 
(doen) testen (zie ook par 5.6 In Leiderdorp 

Wmo- adviesraad 
gemeente Leiderdorp 

De verbinding tussen beide teams 
wordt lokaal nog verder uitgewerkt. 
Dit gebeurt in 2 projecten die nauw 
met elkaar verbonden zijn door een 
overlap in projectleden en waarbij de 
verbinding centraal onderdeel is. De 
pilot Jeugd- en Gezinsteams biedt 
daarnaast ruimte voor de uitwerking 
van deze verbinding.  Voor wat 
betreft de regie  bij problematiek die 
beide teams raakt is het zo dat 
conform 1G1P ingezet inderdaad 
sprake zal zijn van 1 regisseur. 
Onderlinge afstemming tussen teams 
zal plaatsvinden. Borging gebeurt 
naar verwachting door overlap in 
disciplines (denk aan MW). 

Geen. 

 Aanbod voor gezamenlijke uitwerking    
5.3.ff Wij zijn blij dat er specifieke aandacht is voor de wijze 

waarop vrijgevestigde zorgaanbieders een plek krijgen. Wij 
zijn graag bereid tot nader overleg om dit punt verder uit te 
werken. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Dank, wij maken graag gebruik van 
uw aanbod. 

Geen. 
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5.4 Pijler 4: specialistische jeugdhulp 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.4.a Bij pijler 4 wordt specialistische hulp geboden door vrijgevestigde 
zorgaanbieders in het geheel niet genoemd. Een omissie. Diagnostiek 
en ambulante behandeling van complexe psychiatrische problemen is 
in een groot aantal gevallen ook binnen de vrijgevestigde praktijken 
te bieden en dit wordt op dit moment ook gedaan. Zolang er geen 
sprake is van acute psychiatrie in de vorm van ernstige suïcidaliteit 
en/of psychotische problematiek, is veel psychiatrische problematiek 
ook binnen een eigen praktijk te behandelen. Bovendien zitten de 
vrijgevestigde praktijken verspreid door de regio en in de wijken 
waardoor zij goed aansluiten bij de gedachte ‘hulp dichtbij’. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

In paragraaf 5.4 wordt geen 
enkele organisatie benoemd. De 
term specialisten  wordt in zijn 
algemeenheid gebruikt. Daar 
vallen ook vrijgevestigde 
zorgaanbieders onder. In een 
voornemen in paragraaf 5.3 
staat dat er afspraken gemaakt 
worden over de plaats in het 
toekomstmodel en de 
bekostiging van kleine 
(vrijgevestigde) aanbieders van 
o.a. ggz-hulp.  

Geen. 

5.4.b De huidige AWBZ-instanties variëren sterk in hun aanbod en 
leveren respijtzorg, ondersteuning, ontlasting en begeleiding die 
vergelijkbaar is met de ambulante zorg uit de jeugd- en 
gezinsteams, tot zeer specialistische zorg (laatste optie wanneer 
behandeling en opnames niet beschikbaar of toereikend zijn). Hoe 
krijgen de verschillende disciplines een plek in het geheel? De 
AWBZ-zorg wordt nu geleverd op alle leefgebieden van de cliënt en 
komt voor in alle lagen van de zorg (pijler 1t/m 6). Hoe kan dit 
geborgd worden? Welke plek gaat met name de specialistische 
begeleiding krijgen? Naar mijn mening moet de intensieve 
samenwerking met de specialisten blijven bestaan en past deze 
zorg niet binnen de jeugd- en gezinsteams. En deze (langdurige) 
zorg blijft vaak ook bestaan nadat de taak van de behandelaar 
volbracht is.  
In sterk problematische en complexe situaties is de AWBZ 
momenteel de basis (wonen, langdurige zorg), waar komt dit 
terug? Momenteel wordt weggeschreven onder vrijgevestigde en 
kleine aanbieders. Dit enorme aanbod en een zeer groot deel van 

Prodeba Wij zien de ondersteuning die nu 
geboden wordt uit AWBZ-
middelen veelal als 
specialistische zorg. Juist 
vanwege de zeer diverse 
ondersteuning zal per doelgroep 
en soort zorg de plek in het 
toekomstmodel en wijze van 
bekostiging onderzocht worden, 
zoals beschreven in paragraaf 
5.3.  

Geen. 
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de huidige zorg (gehele AWBZ) wordt daarmee over één kam 
geschoren met vrijgevestigde psychologen en psychiaters. Een 
apart onderdeel ‘langdurige begeleiding’ zou wellicht beter als 
aparte discipline neergezet kunnen worden  

  

5.4.c Gesproken wordt over de problemen die er geconstateerd worden in 
de relatie tussen jongeren en hulpverlener. Graag merken wij op dat 
juist binnen de vrijgevestigde praktijken en altijd sprake is van direct 
contact en continuïteit. Juist omdat het veelal om solopraktijken gaat 
is er gedurende het hele hulpverleningstraject sprake van dezelfde 
hulpverlener waardoor een goede werkrelatie kan worden 
opgebouwd. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Wij nemen kennis van uw 
reactie. 

Geen. 

5.4.d Het lijkt ons een positieve zaak als Holland Rijnland de aanbieders 
verzoekt om een regionaal hulpportfolio te realiseren. Dit zou 
kostenbesparend kunnen werken en de herkenbaarheid voor cliënt en 
J&G-teams vergroten.  

Cardea Wij nemen deze suggestie mee. 
Daarnaast zullen er ook nieuwe 
hulpvormen moeten kunnen 
ontstaan en streven we naar 
hulp op maat. 

Geen. 

5.4.e Er is sprake van een misverstand: Instellingen uit de projectgroep 
Ketenaanpak hebben niet aangegeven dat zij de frictiekosten samen 
zoveel mogelijk willen opvangen, maar dat zij de frictiekosten samen 
zo veel mogelijk willen beperken.  De projectgroep is collectief van 
mening zijn dat het Rijk de frictiekosten voor haar rekening moet 
nemen! De menukaart is juist een instrument dat dient ter vergroting 
van de efficiency en effectiviteit. Dit heeft een positief effect op 
frictiekosten. 

Cardea Eens met uw reactie  De woorden 
‘op te vangen’ 
zijn  
vervangen 
door  ‘te 
beperken’ 

5.4.f Jongeren vinden de term toekomstplan aansprekender dan 
perspectiefplan. 

Cliëntenraad 
Cardea 

We zijn nog op zoek naar goede 
aansprekende termen voor 
bijvoorbeeld de jeugd- en 
gezinsteam en perspectiefplan. 
Deze suggestie nemen we mee! 

Geen. 

5.4.g Wij willen graag betrokken worden bij het onderzoek naar het 
buddysysteem. Een deel van de jongeren in de jeugdzorg heeft een 
beperkt sociaal netwerk en het is dus belangrijk dat in er veel 
aandacht is in de hulp voor het opbouwen en onderhouden van een 
goed sociaal netwerk. Een buddy kan daar een bijdrage aan leveren, 
maar een gezond netwerk dat je wil ondersteunen is meer van 

Cliëntenraad 
Cardea  

Dit aanbod slaan we niet af.  Geen. 
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belang. 
5.4.h Jongeren die in een inrichting zitten worden vaak overgeplaatst naar 

een andere instelling. Stabiliteit voor jongeren is belangrijk  Laat ze 
niet zwemmen. Komen we bijvoorbeeld met de veranderingen 
volgens blz. 32 nu af van het leuren met kinderen door de 
jeugdzorgmedewerker? (ook voor paragraaf 5.5.3). 
 

Wmo Adviesraad 
Hillegom  

De transformatie is er op gericht 
om jongeren direct op een 
goede plek te krijgen en hen zo 
weinig mogelijk teleurstellende 
ervaringen te laten opdoen. 
Door ‘te doen wat nodig is’ en 
alle financiën in een hand te 
hebben zou dit beter moeten 
werken. De instellingen moeten 
gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen 
voor de jongeren. 
Mocht een jongere toch gebruik 
moeten maken van 
verschillende hulpvormen dan 
moet er 1 vast aanspreekpunt 
voor de jongere blijven.   

Geen. 

5.4.i Aan de aanbieders van specialistische hulp wordt gevraagd zich te 
committeren aan visie, model en uitgangspunten als kwaliteitseis, 
maar dit mag niet wringen met hun kwaliteitseisen behorend 
bij hun professie (wettelijk vastgesteld en gedragsregels). 

F.R. Langerijs, 
MHA, 
kinderarts 

Indien zal blijken dat dit wringt 
zullen we dit te zijner tijd 
onderzoeken. 

Geen. 
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5.5 Pijler 5:  Hulp in het gedwongen kader 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.5.a Vervallen de justitie-indicaties ook? 
 

Wmo Adviesraad Hillegom In het gedwongen kader is niet zo zeer sprake van 
een indicatie als wel van een uitspraak en maatregel 
van de rechter. Daar verandert in het nieuw stelsel 
niets aan. Gemeenten hebben de plicht de 
maatregel uit te voeren.  

Geen. 
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5.5.1 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.5.1.a De nauwe samenwerking van AMHK met 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ontbreekt. 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Dit wordt in 2014 in nauwe samenwerking 
met betrokken partijen uitgewerkt in het in 
te richten AMHK 

Geen. 

5.5.1.b Stimuleer dat partijen en m.n. gemeentelijke 
afdelingen die niet gebonden zijn aan de wet 
verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, hier wel mee werken (bijv. 
consulenten Werk&inkomen, wmo-loket, sport- en 
vrijetijdsorganisaties, vrijwilligerswerk, 
ouderenadviseurs, dierenartsen, religieuze leiders, 
woningbouwcorporaties); 
Een toezichthoudende rol te vervullen inzake de 
naleving van de wet verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling op partijen die niet 
onder de rijksinspectie vallen (bijv. kinderopvang 
en wmo-organisaties). 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Wij nemen uw suggestie graag mee. Het is 
een belangrijk punt dat alle partijen die met 
en kinderen en gezinnen werken de 
meldcode kennen en gebruiken. 
We zullen dit punt inbrengen bij onze 
collega’s van wmo en participatie. 

Geen. 
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5.5.2 Jeugdbescherming en –reclassering 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.5.2.a De transitie en transformatie dient zich niet te beperken tot de 
hulp in het vrijwillige kader. Nu is het momentum om ook 
JB/JR grondig te hervormen en vermaatschappelijken. Dit 
dient eis aan gecertificeerde instellingen te zijn. 
 

Cardea Eens, we hechten veel waarde 
aan nauwe samenwerking 
tussen vrijwillig en gedwongen 
kader. We zullen hier ook 
kwaliteitseisen aan stellen bij 
de gecertificeerde instelling. 

Geen. 

5.5.2.b Eens met uitgangspunt dat de overgang van vrijwillig naar 
gedwongen kader vloeiend moet verlopen. Inzet WSG is  
gebiedsgericht te werken. Zowel voordat een maatregel door 
de rechter wordt uitgesproken en nadat een OTS zorgvuldig 
afgesloten is, is persoonlijke begeleiding van belang. 
WSG wil graag begin  2014 komen tot voorstellen en concrete 
afspraken voor een goede samenhang en aansluiting tussen 
gebiedsgericht werken door generalisten, dwang en drang 
partijen en de zorgaanbieders voor specialistische zorg.  

William Schrikker 
Groep 

In 2014 werken we het 
gedwongen kader verder uit. 
We betrekken uw organisatie 
en suggesties daar graag bij. 

Geen. 

5.5.2.c De uitvoerders werken op provinciaal en landelijk niveau, maar 
geëist wordt dat zij de visie en werkwijze van “onze” regio 
onderschrijven.  De wmo-raad L’dorp adviseert, gezien de 
deskundigheid van de uitvoerders, na te gaan of de regionale 
visie en werkwijze stroken met de inzichten van de uitvoerders 
teneinde te voorkomen dat verschillen in inzichten tot 
competentieperikelen leidt. 
 
 

Wmo raad 
Leiderdorp 

Eens, daarom zijn we nu al in 
gesprek om deze meer 
flexibele uitvoering mogelijk te 
maken. Het zal ook een 
kwaliteitseis zijn. Ook grote, 
provinciale organisaties moeten 
in staat zijn om maatwerk te 
leveren en flexibel te kunnen 
zijn. 

Geen. 

5.5.2.d U bent voornemens “ de uitvoering van de jeugdbescherming 
en de jeugdreclassering te beleggen bij gekwalificeerde 
instellingen met het huidige Bureau Jeugdzorg als 
hoofdaannemer dat samenwerkingsafspraken maakt met 
andere uitvoerders zodat hulpverlening aan speciale 
doelgroepen wordt gewaarborgd”. 

William Schrikker 
Groep 

Wij treden hierover binnenkort 
met u over in gesprek. 

Geen. 
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De WSG wil graag op basis van onze doelgroepenomschrijving 
afspraken maken over volumes, zodat de continuïteit van zorg 
aan onze doelgroep geborgd is. Net als de overige BJZ’s en 
LWI’s heeft ook de William Schrikker Groep behoefte aan meer 
duidelijkheid over de verdere uitwerking van het Regionaal 
Transitie Arrangement. 
 

5.5.2.e Bureau Jeugdzorg wordt als hoofdaannemer aangewezen voor 
de uitvoering van de jeugdbescherming.                                             
De wmo-raad L’dorp adviseert het Bureau Jeugdzorg 
regelmatig de gemeente te laten informeren over de resultaten 
van de behandeling van in Leiderdorp wonende jeugd. 

WMO-raad 
Leiderdorp 

We vragen alle aanbieders om 
duidelijke informatie naar de 
gemeenten in de regio en 
maken hierover goede 
afspraken. 
 
 
 

Geen. 

5.5.2.f We missen nog de aandacht voor het adolescentenstrafrecht 
voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Daarover informeren 
we u graag. 

William Schrikker 
Groep 

De leeftijdsgroep van 16+ is in 
het algemeen heel belangrijk. 
We betrekken uw kennis graag. 

Geen. 
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5.5.3 Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.5.3.a Hulptrajecten, gericht op realisatie van het perspectief op 
adequate maatschappelijke participatie, worden al 
ontwikkeld door Horizon en Cardea. Hierbij wordt ook 
nauw samengewerkt met GGZ en maatschappelijk werk. 
Jeugdzorg plus in gesloten vorm, kan hiervan onderdeel 
zijn maar is slechts een episode is in het traject. Het 
streven is om deze episode te voorkomen en  - wanneer 
nodig – zoveel mogelijk te verkorten. Het zou mooi en 
reëel zijn als hiervan iets in het plan wordt opgenomen. 

Cardea Eens. We zullen de tekst hierop 
aanpassen 

Tekst bij 
5.5.3 is 
aangepast. 

5.5.3.b Jongeren die in een gesloten inrichting zitten moeten goed 
worden voorbereid op terugkeer in de wereld daarbuiten, 
bij voorkeur terugkeer naar de eigen omgeving, en herstel 
van het dagelijks leven. Nazorg mag hierbij niet worden 
vergeten. 

Wmo Adviesraad 
Hillegom  
Wmo Adviesraad 
Leiden 
Wmo Adviesraad 
Katwijk 

Van harte mee eens. Geen. Zie 
ook 
hierboven. 

5.5.3.c Afstemmen met onderwijs opnemen. Samenwerkingsver
banden passend 
onderwijs VO 
Midden-Holland & 
Rijnstreek, Duin- 
en Bollenstreek, en 
PPO Reformatorisch 
en Leidse regio 

Deze afstemming dient inderdaad 
tijdig plaats te vinden, in ieder 
geval in het kader van terugkeer en 
nazorg. Terugkeer naar school is 
daarbij een belangrijk onderwerp. 

Tekst is 
aangepast. 

 
 



 

69 
 

5.5.4 Relatie met de veiligheidsketen en crisisdienst 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in beleidsplan 

 
5.5.4.a - de titel is onduidelijk 

- op basis van welke wet 
hebben gemeenten de 
verplichting een 24-uurs 
dienst te organiseren? 

Bureau Jeugdzorg Zuid-
Holland 

De Jeugdwet verplicht dit. Dit is toegevoegd in de tekst. 
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5.6 Pijler 6: Verbinding met andere domeinen: 1 Gezin 1Plan(1Gezicht) 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.6.a VO vraagt ook capaciteit voor preventie in de school 
(jeugdmaatschappelijk werk). Begrepen is dat dit de 
jeugd- en gezinsmedewerker wordt. Te veel 
problematiek en/of het ter plekke uitvoeren van de 
aanpak, kan leiden tot een te hoge workload en 
daardoor wachtlijsten 

Samenwerkingsverband
en Passend Onderwijs 
VO Leidse regio, Duin- 
en Bollenstreek, 
Midden-Holland & 
Rijnstreek, en PPO 
Reformatorisch en 
Leidse regio.  

Het (school) maatschappelijk werk 
is onderdeel van de jeugd en 
gezinsteams en blijft beschikbaar 
voor het onderwijs. 

Geen. 

5.6.b 1 gezicht: Dit uitgangspunt wordt onderschreven, waar 
het mogelijk is. 
Echter, er blijven 2 gezichten wanneer jeugdhulp aan 
de slag gaat en onderwijs. Door de aard van hun 
werkzaamheden en verplichtingen kan dat niet altijd of 
misschien zelfs vrijwel nooit 1 persoon (gezicht) zijn. 
 

Samenwerkingsverband
en passend onderwijs 
VO Duin- en 
Bollenstreek en Midden-
Holland & Rijnstreek 

Eens, dat zal niet altijd haalbaar 
zijn. Daarom is het van groot 
belang dat er een integraal 
hulpplan ligt waaraan de 
hulpverleners zich conformeren en 
waarin ieders rol duidelijk is. In het 
huidige stelsel is dit lang niet altijd 
het geval. 

De tekst is 
hierop 
aangepast. 

5.6.c Eens met het bovenstaande, maar het gaat er volgens 
mij vooral om dat dit ene gezicht de regisseur is van 
het 1 kind 1 gezin 1 plan. Dat laat onverlet dat er 
andere experts bij betrokken zijn. Juist bij 
ingewikkelde trajecten, waarbij dan ook nog eens – 
hoe kan het ook anders – onderwijsondersteuning en 
zorg buiten het onderwijs in elkaar grijpen is het 
benoemen van één regisseur belangrijk. De tekst 
vraagt om wat meer duidelijkheid wat hier nu echt 
bedoeld wordt. 

Reformatorisch 
Samenwerkingsverband 
primair passend 
onderwijs 

Dit wordt inderdaad bedoeld. Tekst 
zal worden aangepast. 

Zie 
hierboven. 
De tekst is 
aangepast 

5.6.d Onder pijler 6: “verbinding met andere domeinen” 
wordt aangegeven dat de aanpak 1 gezin 1 plan” ook 
de verbinding vormt met een groot aantal andere 
werksoorten zoals Werk & Inkomen”. Het Platform 

WMO-Adviesplatform 
gemeente Teylingen 

Eens. Dit is vooral een lokale zaak, 
de samenwerking en structuren 
zullen per gemeente kunnen 
verschillen. Het uitgangspunt van 

Geen. 
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adviseert om ideeën te ontwikkelen of te openbaren 
die bestaan er om met name de uitvoering van de 
Participatiewet met zijn nieuwe instroom uit de Wajong 
en de Wsw met deze aanpak en met de sociale 
wijkteams te verbinden. 

een integraal hulpplan ligt ten 
grondslag aan alle drie de 
decentralisaties. Bij de uitwerking 
van alle drie de decentralisaties 
wordt dit (zoveel mogelijk 
gezamenlijk) verder ontwikkeld. 
Hier liggen veel kansen voor 
gemeenten en cliënten. 
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5.7 Toegang tot jeugdhulp 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

5.7.a Het onderwijs heeft ook veel informatie over jongeren en 
bovendien zijn er bij het swv vaak orthopedagogen en 
(gz-)psychologen in dienst. 
Waarom worden deze niet bij toegang tot jeugdhulp 
genoemd, eventueel in flankerende zin? 
In de praktijk vanuit onze ondersteuningsteams worden 
nu door orthopedagogen vaak al kinderen en gezinnen 
naar hulp geleid. Er is dus al veel kennis aanwezig. Maak 
daar gebruik van. (En op de reformatorische scholen 
komen kinderen/gezinnen dan (deels) bij christelijke 
zorginstellingen uit.) 

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO 
Leidse regio, Duin- en 
Bollenstreek, Midden-
Holland & Rijnstreek en 
PPO Reformatorisch en 
Leidse regio 

Het is belangrijk goed samen te 
werken met de deskundigen binnen 
het onderwijs. Bij opstelling van het 
gezinsplan wordt gewerkt volgens 1 
gezin 1 plan, en worden deze 
deskundigen betrokken (zie ook 
5.6) 

 In de tekst is de 
werkwijze 
1gezin1plan 
1gezicht 
toegevoegd. 

5.7.b Bij de toegang tot jeugdhulp wordt niet gesproken over 
de mogelijkheid dat jongeren zelf hulp kunnen zoeken 
soms ook buiten medeweten van hun ouders om. Hoewel 
het altijd wenselijk is ouders te kunnen betrekken bij 
hulp, is dit niet altijd vanaf het begin mogelijk en is het 
belangrijk dat de toegang tot zorg ook dan open staat 
voor jongeren. Bij wet is dit geregeld in de WGBO waar 
elke jongere vanaf 16 jaar een eigen 
behandelovereenkomst mag afsluiten. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Eens. De tekst is hierop 
aangevuld. 

5.7.c De raad adviseert t.z.t. een communicatiedeskundige te 
raadplegen teneinde de burgers goed te informeren op 
welke wijze de toegang tot de hulpverlening kan worden 
verkregen. 

Wmo adviesraad 
Leiderdorp  

Goede suggestie, hiervoor zal zowel 
lokaal als regionaal een 
communicatieplan voor worden 
opgesteld. 

Geen. 

5.7.d Om de regie bij ouders en jongeren te kunnen leggen 
wanneer het gaat om de toegang tot hulp, is het 
noodzakelijk dat zij goed kunnen worden voorgelicht over 
de verschillende mogelijkheden. Een sociale kaart is 
daarvoor essentieel. Wie draagt er zorg voor het in kaart 
brengen van het totale beschikbare zorgaanbod waarbij 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Communicatie over de (toegang 
tot) zorg is van belang, zie ook 
hierboven. Gemeenten denken nog 
na over met welke aanbieders ze in 
zee gaan. Dat kan een beperkter 
aanbod zijn dan nu. De 

Geen. 
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niet alleen de grote instellingen in beeld zijn maar juist 
ook de kleine praktijken? Uit de Aanbodanalyse Holland 
Rijnland blijkt hoe lastig het is om het totale zorgaanbod 
in beeld te krijgen. 

voorwaarden hiervoor zullen 
terugkomen in de verordening. 
Uiteraard is het van belang dit goed 
te communiceren met de burger, 
die echter ook een eigen rol heeft 
bij het vinden van passende hulp, 
zoals ook nu het geval is. 
 

5.7.e Wanneer het gezinsplan gaat dienen als beschikking, dan 
opent dit de mogelijkheid in bezwaar en beroep te gaan 
tegen het gezinsplan.                                                                                                                        
De raad wijst er op dat er een verschil is tussen bezwaar 
maken tegen het gezinsplan en bezwaar maken tegen de 
uitvoering van het plan. Bezwaar maken tegen het plan 
dient bij het College te gebeuren, bezwaar maken tegen 
de uitvoering van het plan dient bij de 
vertrouwenspersoon of bij de Klachtencommissie van de 
betreffende instelling te gebeuren. 

Wmo adviesraad 
Leiderdorp 

U heeft gelijk. Dit wordt nader 
uitgewerkt in de verordening. 

Geen. 

5.7.f De toegang tot de meer complexe vrijwillige hulp verloopt 
op twee manieren: via de jeugd- en gezinsteams en de 
reguliere medische weg via de huisarts. U verbindt daar 
condities aan, die mij nog niet bekend zijn. Kunt u die 
aangeven? 

F.R. Langerijs, MHA, 
kinderarts 

Hierover worden in 2014 nadere 
afspraken gemaakt met de 
beroepsgroep.  

Geen. 

 
 



 

74 
 

6. Relatie met (passend) onderwijs 
 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

6.a Voeg hier een alinea in over de proeftuinen waar binnen de 
ondersteuningsteams op de scholen Primair onderwijs (po), 
Voortgezet onderwijs (vo) en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 
(v(s)o), zowel vanuit de jeugdhulp als vanuit passend onderwijs 
ondersteuning aan gezinnen in afstemming met ouders wordt 
gearrangeerd. 
 

Samenwerkingsverband  
Primair Passend 
Onderwijs (PPO) regio 
Leiden 

Dit is inderdaad ons uitdrukkelijke 
streven. 

De tekst is 
aangepast. 

6.b In algemene zin komt de koppeling met het onderwijs (een 
belangrijke plaats waar veel problemen met jeugdigen en 
gezinnen gesignaleerd worden) te weinig uit de verf. Er wordt 
sterk vanuit de hulpverlening geredeneerd, terwijl juist met 
deze transitie een ‘gelijkwaardige’ start gemaakt kan worden 
voor een goed dekkend vangnet voor de jeugdigen binnen een 
gemeente in samenwerking met de ondersteuning vanuit 
(passend) onderwijs.  
 

Samenwerkingsverband  
PPO regio Leiden 

Wij vinden het jammer dat onze 
visie hierop verschilt. Het belang 
van het onderwijs wordt door ons 
keer op keer ten zeerste 
benadrukt, en we zijn 
voortdurend op zoek naar 
samenwerking en afstemming. 
Zelfs een apart hoofdstuk in het 
beleidsplan en een 
gemeenschappelijke paragraaf is 
in uw ogen onvoldoende. Daarbij 
gaat het in dit beleidsplan om de 
jeugdhulp in brede zin, waar het 
onderwijs lang niet altijd een rol 
bij speelt. 
 

Geen. 

6.c Ook het speciaal onderwijs heeft onze specifieke aandacht 
Staat hier genoemd maar is niet besproken met de 
Samenwerkingsverbanden en is niet uitgewerkt. Staat zeer 
mager omschreven. 
 
Ook voor deze onderwijsvormen geldt dat er veel regionaal 

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO 
Leidse regio 
Samenwerkingsverband  
PPO regio Leiden 

Juist leerlingen in het speciaal 
onderwijs hebben vaak extra 
ondersteuning nodig. Als 
samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs zien wij u als 
vertegenwoordiger van het 

Geen. 
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leerlingenverkeer is. Dit verdient dus eveneens extra aandacht. 
Daarenboven is het wenselijk dat deze vormen van onderwijs 
meer gerichte basishulp krijgen. 
 

speciaal onderwijs en wij zijn er 
altijd van uitgegaan dat u de 
belangen van (de leerlingen in) 
het speciaal onderwijs meeneemt 
in uw overleggen met ons. Wij 
vullen dit onderwerp graag verder 
met u in de komende maanden. 
Daarbij zou het prettig zijn als u 
met concrete voorstellen komt. 

6.d Graag nadrukkelijker in de nota opnemen dat voor het overleg 
op bestuurlijk- en managementniveau de 
samenwerkingsverbanden gesprekspartner zijn en dat dit op 
uitvoeringsniveau de school is.  
Waarbij voor wat betreft het reformatorisch onderwijs de 
scholen worden gepositioneerd als het gaat om het lokale 
jeugdplan. 

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO 
Leidse regio 
Samenwerkingsverband  
PPO regio Leiden 
Samenwerkingsverband
en passend onderwijs 
VO Duin- en 
Bollenstreek, Midden-
Holland en PPO 
Reformatorisch 

Dit is in de inleiding van 
hoofdstuk 6 al verwoord. Naar 
ons idee gelden beide. Beleid en 
uitvoering moeten hand in hand 
gaan en uitvoering vindt vooral op 
lokaal niveau plaats. 
Desalniettemin is dit nog eens 
expliciet gemaakt. 

De tekst is 
aangepast. 

6.e De samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten 
voeren Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het 
kader van de Passend Onderwijs, waarbij ook de transitie 
jeugdhulp onderwerp van gesprek zijn. 
Er worden ook afspraken gemaakt over de ontwikkelagenda. 
Dat wordt ook in het beleidsstuk opgemerkt. 
Aangenomen wordt dat de relevante inbreng tijdens dit OOGO 
als ook de gemaakte afspraken meegenomen wordt bij de 
nadere uitwerking. 

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO 
Leidse regio 
Samenwerkingsverband  
PPO regio Leiden 

Dat klopt. Deze beleidsnota is 
richtinggevend, vele zaken 
moeten nog vervolgens nader 
worden uitgewerkt. Wij doen dat 
graag in nauwe samenwerking 
met  uw 
samenwerkingsverbanden. 

Geen. 

6.f De raad maakt zich zorgen over de totstandkoming van een 
integrale aanpak in het kader van jeugd en passend onderwijs 
(hoofdstuk 6). Waarom deze zorg? Hetgeen wordt verwoord in 
hoofdstuk 6 en bijlage 4 is weinig concreet met name op welke 
wijze de opgebouwde expertise in het speciaal onderwijs wordt 
geborgd in de nieuwe situatie. Het is bekend dat passend 

Adviesraad WMO Leiden 
 

Eens. In- en uitvoering van de 
Wet op het Passend Onderwijs is 
een verantwoordelijkheid van het 
onderwijs en zijn 
samenwerkingsverbanden. Wij 
zijn hierover al geruime tijd in 

Geen. 
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onderwijs 1 augustus 2014 gerealiseerd moet zijn, dus 5 
maanden eerder dan de overige veranderingen. De raad 
adviseert u in het OOGO bij het ‘ondersteuningsplan 
samenwerkingsverband’ hier aandacht aan te besteden, zodat 
voor ieder kind passend onderwijs beschikbaar is en u als 
gemeente uw verantwoordelijkheid ten opzichte van het 
onderwijs kunt blijven waarmaken, namelijk u blijft 
verantwoordelijk voor de naleving van de leerplichtwet, het 
leerlingenvervoer, leerlingenhuisvesting en 
achterstandenbeleid. Een andere zorg is of u wel op tijd ( voor 
1 augustus 2014 ) afspraken heeft kunnen maken over hetgeen 
in de nota wordt aangegeven m.b.t. dat in de proeftuinen nader 
zal worden uitgewerkt op welke wijze de expertise van het 
jeugd- en gezinsteam  t.b.v. het VO en middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) kan worden ingezet.   
 

gesprek met de 
samenwerkingsverbanden. Dit is 
een doorlopend proces waarbij 
nog niet altijd duidelijk hoe het 
passend onderwijs wordt 
vormgegeven. In de komende 
maanden zal dit hopelijk 
concreter kunnen worden dan nu 
het geval is. 

6.g De rol van de schoolverzuimambtenaar wordt niet benoemd. 
Wat is de reden? 
 
 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Dit is al een wettelijke taak van 
gemeenten. Het is 
vanzelfsprekend dat de 
leerplichtambtenaar een 
belangrijke schakel kan zijn 
tussen onderwijs en hulp. Naar 
verwachting zal het makkelijker 
worden om hulp in te zetten 
wanneer er sprake is van 
schoolverzuim waaraan 
problematiek ten grondslag ligt. 

Geen. 

6.h De Wmo-adviesraad adviseert de samenwerking tussen 
scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te stimuleren 
en daarbij speciaal aandacht te besteden aan de manier waarop 
de rol bij preventie en vroegsignalering zo goed mogelijk 
vervuld kan worden. Gedacht wordt hierbij aan voorlichting aan 
leerkrachten en pedagogische medewerkers. 

Wmo adviesraad Kaag 
en Braassem 

Helemaal eens. Dit is 
voornamelijk lokale uitwerking, 
waarbij gemeenten good practices 
kunnen delen. 

Geen. 
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6.1  Primair- en speciaal basisonderwijs 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

6.1.a “Hier fungeren de Jeugd- en Gezinsteams als 
EERSTE ondersteuner voor de school en de 
leerkracht.” Op de wijze waarop het nu is gesteld in 
de tekst lijkt voorbij gegaan te worden aan de al 
bestaande   
Ondersteuningsteams. Voorstel om hier de 
ondersteuningsteams van de scholen te noemen 
waarin de J&G-werkers  
samen met ouders, leerkracht, intern begeleider, 
directeur, en onderwijsspecialist van uit het 
samenwerkingsverband zitten. Eventueel kan dit 
overleg aangevuld worden met andere betrokkenen 
zoals de jeugdarts of de wijkagent.  
 

Samenwerkingsverb
and PPO regio Leiden  
 

De jeugd- en gezinsteams zijn een aanvulling en 
uitbreiding op de bestaande ondersteuningsteams en 
bieden meer expertise die nu alleen op indicatie 
beschikbaar is. Er is dus geen sprake van een extra 
laag, maar van verbreding van het zorgscala voor het 
onderwijs. De teams kunnen ook direct ambulante 
hulp bieden. 

De tekst is 
hierop 
aangepast. 

6.1.b “Deze werkwijze vervangt het SMW en de inzet in 
Zorg Adviesteams (ZAT)”.   
Kijk goed naar welke (goed werkende) 
overlegstructuren er al zijn en sluit daarbij aan.  

Samenwerkingsverb
and PPO regio Leiden  
 

In de huidige zat-structuur worden soms weinig 
kinderen ingebracht en is de samenwerking tussen 
jeugdzorg en school naar ons idee niet optimaal. Zo 
vindt er bv te weinig terugkoppeling plaats naar de 
school. 
 Het (school)maatschappelijk werk is integraal 
onderdeel van de jeugd- en gezinsteams. 
Onze wens is daarnaast zo min mogelijk vaste 
overlegstructuren te hebben en zo veel mogelijk de 
focus te leggen op de hulp zelf, waarbij alleen op 
concrete casuïstiek betrokken partijen om de tafel 
zouden moeten zitten. Uiteraard sluiten de jeugd- en 
gezinsteams graag aan op wat werkt. Dat is vooral 
een lokale zaak. 

Geen. 

6.1.c Wat als ouders niet aanwezig kunnen/mogen/willen 
zijn? 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Het gaat hier om een basisprincipe waar in het 
belang van het kind van afgeweken kan of moet 

Geen. 
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Wat als ouders niet in staat zijn bv door 
middelengebruik? 
Wat als ouders het niet eens zijn met beschikking? 
Wat als ouders het onderling niet eens zijn? 
Extra aandacht voor privacy en 
gegevensuitwisseling 
Zijn ouders altijd aanwezig bij gesprekken over hun 
kind? (uitgangspunt) 

kunnen worden. Wij zijn van mening dat deze 
voorbeelden uitzondering zijn op een regel en 
uiteraard maatwerk verdienen.  

6.1.d Vervalt ook het rugzakje voor de scholieren? Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Binnen de Wet op het Passend Onderwijs vervalt de 
specifieke financiering van ondersteuning via het 
Rugzakje. De wijze waarop de ondersteuning vanaf 1 
augustus 2014 wordt gefinancierd is afhankelijk van 
de afspraken die het samenwerkingsverband Passend 
onderwijs maakt.  

Geen. 

6.1.e De genoemde uitgangspunten bij samenwerking 
jeugdhulp/onderwijs zijn niet haalbaar en/of 
noodzakelijk en/of wenselijk (altijd aanwezig, 
hulpplan door ouders (is een wezenlijk visie- en 
uitvoeringsverschil) opgesteld, alle leefgebieden, 
onderwijs alleen indien het nodig is voor het 
onderwijs en anders bekostiging uren, niet alleen 
geïnformeerd over het proces maar ook 
handelingsgerichte info). 
“Door ouders” is onjuiste formulering als het gaat 
om hulpplan onderwijs. Het gebeurt wel in 
afstemming, samen met ouders opgesteld (in 
hogere groepen speelt het kind ook een rol), maar 
als het erop aan komt, wordt het opgesteld door de 
school. 

Samenwerkingsverb
anden VO Duin- en 
Bollenstreek, 
Midden-Holland en 
PPO Reformatorisch. 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dit samen 
met ouders te doen. We passen de tekst hierop aan. 

Tekst is 
aangepast. 

6.1.f Gebiedsgebonden teams zijn niet voor alle scholen 
in het primair onderwijs toereikend. Alle speciaal 
basisonderwijsscholen en speciaal onderwijs-
scholen bestrijken een groter gebied. Voor de 
verschillende reformatorische scholen geldt dit ook. 
Koppeling aan woonplaats kind is dus niet alleen bij 
het voortgezet onderwijs een aandachtspunt. Onder 

Reformatorisch 
Samenwerkingsverb
and primair passend 
onderwijs  

Eens. De tekst is 
aangepast.  
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dit kopje moet niet alleen primair onderwijs 
genoemd worden (speciaal basisonderwijs valt 
onder primair onderwijs), maar ook speciaal 
onderwijs. Feitelijk zou speciaal basisonderwijs in 
het kopje dus kunnen vervallen.  
Hier dus dezelfde tekst op nemen die ook bij vo 
staat: 
Deze jeugd- en gezinswerkers in het po en het so 
moeten waar dat nodig is, gemakkelijk schakelen 
en  samenwerken met of overdragen aan het jeugd- 
en gezinsteam in de woonplaats van het kind. 

6.1.g Bij het voortgezet onderwijs worden de proeftuinen 
wel genoemd; bij primair onderwijs niet, terwijl 
daar ook in de proeftuinen wordt samengewerkt. 
 

Reformatorisch 
Samenwerkingsverb
and primair passend 
onderwijs  

Eens. De tekst is 
aangepast. 
Zie ook bij 
6a. 
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6.2 Voortgezet onderwijs 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

6.2.a In het VO zijn de jeugd- en gezinsteams wat lastiger te 
koppelen. De omschrijving van dit onderdeel is een 
behoorlijke bagatellisering van de problemen die de 
samenwerkingsverbanden VO op dit moment verwachten 
en waar al een jaar lang aandacht voor wordt gevraagd. 
We voelen ons in deze in dit beleidsplan weer niet gehoord. 
Ook bij de inrichting van de proeftuinen is hier geen 
rekening mee gehouden. Een wijkgebonden jeugd- en 
gezinsteam voor het VO, VSO en MBO is niet wenselijk! 

Samenwerkingsver
band Passend 
Onderwijs VO 
Leidse regio 
Samenwerkingsver
band  PPO regio 
Leiden 

Wij onderschrijven het probleem en hebben 
dit ook vaker met u besproken. De tekst is 
hierop aangepast. 
Graag horen we ook concrete 
oplossingsrichtingen voor dit probleem. Het 
gaat hier om een lastig probleem dat om 
gezamenlijke oplossingen vraagt. 

De tekst bij 
het vo is 
aangepast. 

6.2.b “Dit wordt nader uitgewerkt, …. onder andere in de 
proeftuinen”: Graag, maar wat moet onder 'onder andere' 
verder zoal verstaan worden? 

Samenwerkingsver
banden passend 
onderwijs VO Duin- 
en Bollenstreek, 
Midden Holland en 
PPO 
reformatorisch. 

Wij doelen hiermee dat verder overleg 
hierover met de samenwerkingsverbanden 
nodig is. 

De tekst is 
aangepast. 

6.2.c Goed te lezen dat de gebiedsgebonden teams voor het vo 
en mbo geen echte oplossing zijn en derhalve speciale 
aandacht verdienen. 

Samenwerkingsver
banden passend 
onderwijs VO Duin- 
en Bollenstreek, 
Midden Holland en 
PPO 
reformatorisch. 

Eens. Geen. 

6.2.e Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
worden niet genoemd. 
Ook voor deze onderwijsvormen geldt dat er veel regionaal 
leerlingenverkeer is. Dit verdient dus eveneens extra 
aandacht. 
Daarenboven is het wenselijk dat deze vormen van 
onderwijs meer gerichte basishulp nodig hebben. 

Samenwerkingsver
banden passend 
onderwijs VO Duin- 
en Bollenstreek, 
Midden Holland en 
PPO 
reformatorisch. 

Eens. De tekst is 
hierop 
aangepast. 
Zie ook bij 
6.1. 
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6.2.f Bespreek op korte termijn de samenwerking en 
afstemming tussen het VO en de jeugdzorg. 

Wmo-adviesraad  
Oegstgeest 

Eens Geen. 
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7. De gemeente als regisseur 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.a Zie eerdere opmerkingen over de noodzaak van een organisatorische 
en randvoorwaardelijke  infrastructuur om processen te kunnen 
realiseren. 

Cardea Eens. Dit heeft in 2014 onze 
volledige aandacht. 

Geen. 
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7.1 Opdrachtgeverschap 
 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.1.a De gemeente is niet alleen regisseur, maar de gemeenteraad 
moet ook controleren en toezicht houden op financiën. Deze 
rol ontbreekt in het beleidsplan. 
Mag de gemeenteraad op nog meer aspecten toezicht 
houden? 
Rol ministeries benoemen? 
Rol Inspectie van de Jeugdzorg, Ombudsman, 
Kinderombudsman, sociaal raadsman/vrouw t.a.v. 
functioneren jeugd- en gezinsteam en bescherming 
persoonsgegevens  
Kwaliteitseisen van een Jeugd & Gezinsteam 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Het klopt dat de gemeenteraad de kaders 
stelt en toezicht houdt op kwaliteit en 
financiën. Dit geldt voor al het 
gemeentelijke beleid en is daarom niet 
specifiek opgenomen. Momenteel wordt 
landelijk gewerkt aan kwaliteitseisen, rol 
van de inspectie etc. Wij volgen dit en 
vertalen dit naar onze regio. 
Het is ons niet duidelijk wat u met de rol 
van de ministeries bedoelt. Deze wordt 
zeer marginaal. 

Geen. 

7.1.b Voor specialistische functies kan aansluiting worden gezocht 
bij Midden Holland. Hoe verhoudt zich dit tot de geplande 
samenwerking met Haaglanden, m.n. van de gemeente 
Voorschoten en de daar gevestigde zorgaanbieders? 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Voorschoten sluit vanaf 2016 aan bij de 
regio Haaglanden, dus vervalt binnen de 
regio Holland Rijnland.  
 
 

Voorschoten 
vervalt op 
het voorblad. 

7.1.c Tabel: de onderdelen kennen een onbekende indeling en 
onderscheid. Ons voorstel is om intensieve / specialistische 
zorg als verzamelnaam te hanteren. Hieronder vallen dan 
vormen van specialistische ambulante hulp en behandeling, 
gespecialiseerde daghulp, residentiële zorg, pleegzorg en de 
crisishulp. 

Cardea Eens. De tabel is 
aangepast. 

7.1.d Er is een prima en zeer bruikbare handreiking verschenen Cardea Dank voor uw tip. De handreiking is ook Geen. 
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van (o.a.) de VNG ‘Sturing en bekostiging van de tweede 
lijn’. Wij denken dat we hiermee in de regio ons voordeel 
kunnen doen. 

bij ons bekend en zal gebruikt worden bij 
de verdere invulling van het regionaal 
opdrachtgeverschap. 

7.1.e Er wordt gestreefd naar integrale hulp, echter, deze hulp 
moet komen uit het versnipperde veld van aanbieders. De 
aanbieders staan daarvoor medewerkers af in het Jeugd- en 
gezinsteam. Vraag is in hoeverre één soort hulp kan worden 
verkregen bij meerdere aanbieders. Indien dat het geval is, 
is er overlap in de taakstelling van de verschillende 
aanbieders.  
De raad adviseert na te (doen) gaan in hoeverre er overlap 
is in taakstelling bij de aanbieders en de hulp zo te 
organiseren dat de verschillende aanbieders op elkaar 
aansluiten en moeten samenwerken om tot het gewenste 
resultaat te komen. 
 
Het CJG en de jeugd- en gezinsteams werken “voorlopig” 
vanuit de moederorganisatie waar de teamleden werkzaam 
zijn. De raad adviseert de term “voorlopig” nader te 
definiëren teneinde de verschillende samenwerkende 
organisaties te dwingen zich te beraden op de personele en 
inhoudelijke consequenties van de nieuwe werkwijze. 
 

Wmo adviesraad 
Leiderdorp 
 
 

In de menukaart bij het regionale 
transitiearrangement is vastgelegd dat de 
aanbieders het aanbod kritisch bekijken 
en ontdubbelen. Dit zal de komende tijd 
uitgewerkt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook de beantwoording bij o.a. 5.3. 
Een netwerkconstructie is niet altijd 
voldoende voor werkelijke integrale zorg. 
Daarom is het ook niet ondenkbaar dat er 
op termijn een nieuwe organisatie 
ontstaat. De huidige aanbieders zijn 
hiervan op de hoogte. Uiteraard verdient 
dit zorgvuldige uitwerking. 

Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen. 

7.1.f Daar waar wordt gesproken over de inhoudelijke en 
financiële verantwoordelijkheid van gemeenten voor het hele 
jeugdhulpstelsel zal het vermoedelijk niet gaan om de cliënt 
inhoudelijke verantwoordelijkheid, omdat opdrachtgevers 
niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, de 
kennis niet bezitten en geen eed afleggen.   

F.R. Langerijs, 
MHA, 
kinderarts 

Eens. De tekst is 
aangepast. 

7.1.g Gemeenten kunnen een krachtige regisseur zijn, richting 
cliënt/consument, richting zorgverleners of richting 
verzekeraars? Het is de bedoeling, dat de jeugd- en 
gezinsteams zelf specialistische zorg kunnen “inkopen”. Zij 
worden voor dit deel dus budgethouder en onderhandelaar 
naar de “kleine aanbieder”. Hier wordt ingezet op 

F.R. Langerijs, 
MHA, 
kinderarts 

Ook de arts kan verwijzen naar alle 
jeugdhulp. De voorwaarden waaronder 
dat plaatsvindt is een belangrijk 
onderwerp om in 2014 nader uit te 
werken met de medische branche. 
Gesprekken hierover zijn reeds gaande. 

Geen. 
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effectiviteit, volumebeheersing en preventie. 
Zo te lezen zal dat in mijn geval om contracteren gaan met 
een juridisch afdwingbare prestatie. Hoe verhoudt zich dit 
met mijn professionele plichten en rechten? Ook de 
mededeling, dat mijn eventuele deskundigheid “erbij” 
gehaald wordt en er niet verwezen gaat worden roept bij mij 
vragen op richting kwaliteit en verantwoordelijkheid. 
Kinderen (in de groei) kunnen bijv. niet een vaste 
dosering medicatie krijgen. 

7.1.h In de 2e alinea wordt de complexiteit van de verandering 
beschreven naast de verschillende niveaus waarop deze 
verandering zou moeten plaats vinden en wordt gesteld dat 
voor het slagen van het traject een scherpe sturing en 
opdrachtgeverschap noodzakelijk is. Het Platform 
onderschrijft deze constatering en adviseert daarom in het 
plan de gewenste sturing en het noodzakelijke 
opdrachtgeverschap nader te specificeren. De noodzakelijke 
sturingsparameters dienen op de verschillende 
organisatorische niveaus duidelijk te zijn. Tijdens informatie 
bijeenkomsten is gesproken van sturing op kernwaarden. 
Dan dient duidelijk te zijn, voor aanvang van de verandering, 
op welke kernwaarden gestuurd zal worden en hoe dit 
geconcretiseerd en uitgevoerd zal worden. Als bij een 
dergelijk omvangrijk verandertraject de “neuzen niet in 
dezelfde richting staan” wordt een onnodig en vermijdbaar 
risico genomen. 
Het Platform adviseert dus in het plan de uitgangswaarden, 
of kernwaarden, vooraf duidelijk te omschrijven waarbij een 
belangrijke bijdrage van alle betrokken partijen gewenst is.  

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Eens. Dit is een belangrijk onderwerp 
binnen het regionaal opdrachtgeverschap 
dat de komende maanden uitgewerkt 
wordt. 

Geen. 

7.1.i Vanuit de positie van “De gemeente als regisseur” adviseert 
het Platform te verduidelijken waar of wie in dit 
transitieproces volgt of de juiste cultuurveranderingen 
opgepakt, c.q. geëntameerd worden en wie (regionale 
overview) gemeenten stuurt die daarin achterblijven. 
Zwakke schakels in een dergelijk proces kunnen het 
regionale evenwicht verstoren. Het Platform adviseert daarbij 

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Een transitie en transformatie vragen om 
gerichte sturing op alle aspecten. Dat 
vraagt om massa, een scherpe visie, 
duidelijke kwaliteitseisen en indicatoren 
en goede monitoring. Gemeenten in 
Holland Rijnland zullen dit dan ook 
grotendeels op regionaal niveau 

Geen. 
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na te denken over het vaststellen van cultuurindicatoren 
voor dit proces. Om de cultuurverandering te realiseren is 
het van cruciaal belang om duidelijk te omschrijven welk 
ander gedrag men dan wil zien op de verschillende niveaus 
en bij de verschillende partijen. De verschillende betrokken 
partijen hebben allen jaren gewerkt vanuit hun eigen 
cultuur, met hun eigen visie en hun eigen methodieken. Het 
is onwaarschijnlijk dat er fundamentele veranderingen zullen 
plaatsvinden als niet duidelijk is wat gewenst is en hoe dit 
eruit ziet. Volgens een organisatiedeskundige is “veranderen 
als een treinreis met je rugzak. In het begin stap je op de 
trein om je reis te beginnen, je weet waar je naar toe gaat 
maar onderweg heb je de mogelijkheid om een veelheid van 
paden te volgen “ Dit plan kondigt wel aan dat we op reis 
gaan, maar het is nog onduidelijk waar we naar toe gaan. 
Het artikel “Van kernwaarden tot gedrag” kan hierbij wellicht 
behulpzaam zijn: 
http://www.managementsite.nl/41231/organisatiecultuur/ke
rnwaarden-tot-gedrag.html 

aansturen. De komende maanden wordt 
dit regionale opdrachtgeverschap 
concreet uitgewerkt. 

7.1.j De Wmo-adviesraad is van mening dat het aanstellen van 
een regisseur per gemeente gewenst is en dat daarnaast het 
aanstellen van regionaal een onafhankelijke 
procescoördinator met een duidelijke opdracht aan te raden 
is; dit omdat een dergelijk proces met zoveel partijen niet 
vanzelf zal gaan. 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Zie de beantwoording hierboven. Geen. 

7.1.k De Wmo-adviesraad mist hier aan wie verslag gedaan moet 
worden: regionaal, gemeentelijk? Graag aanvulling, met 
daarbij een bepaling dat dit verslag tevens ter informatie 
dient te worden gestuurd aan de Wmo-adviesraad. 

WMO adviesraad 
Kaag en Braassem 

Beide. Er wordt een voorstel uitgewerkt 
over kwaliteitseisen, indicatoren 
(regionaal en lokaal) en monitoring. 
Daarbij kan de verantwoording regionaal 
plaatsvinden (dit om administratieve druk 
te voorkomen), maar daarbij moeten de 
lokale gegevens wel zichtbaar zijn. 

Geen. 

 
 

http://www.managementsite.nl/41231/organisatiecultuur/kernwaarden-tot-gedrag.html
http://www.managementsite.nl/41231/organisatiecultuur/kernwaarden-tot-gedrag.html
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7.2 Samenwerkingsmodel 
 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.2.a Contractering van zorgaanbieders binnen pijler 4 
(specialistische zorg) zal medio 2014 moeten plaatsvinden. 
Wij maken ons zorgen over het krappe tijdspad gezien het 
RTA waaruit blijkt hoe beperkt wij als vrijgevestigde 
zorgaanbieders in beeld zijn. Ondanks het meewerken aan 
enquêtes en het aanleveren van (financiële) informatie tbv 
het RTA blijken slechts een zeer beperkt aantal praktijken 
van onze groep in beeld te zijn. Hierbij is onduidelijk op basis 
van welke criteria praktijken wel of niet een plek hebben 
gekregen. Een zeer onwenselijke situatie die de schijn van 
willekeur met zich meebrengt. Aandacht hiervoor is 
noodzakelijk. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

In het RTA zijn de praktijken 
opgenomen die zich aangemeld 
hebben. We begrijpen dat er veel 
meer zijn. Daarom is het huidige 
budgetbedrag (2012) dat naar 
vrijgevestigden gaat in het RTA 
wederom gereserveerd voor 
vrijgevestigden. Bij de uitwerking 
van opdrachtgeverschap en 
contractering worden nadere 
afspraken gemaakt. 

Geen. 

7.2.b Het voornemen is dat de deelnemende gemeenten in 2014 
beginnen met contracteren. De raad adviseert hierbij dat de 
deelnemende gemeenten hun mogelijk verschillende 
contractmodellen en voorwaarden stroomlijnen teneinde 
tegenover de aanbieders met één mond te kunnen spreken.   
 

Wmo raad 
Leiderdorp 

Eens. Gemeenten zullen het 
overgrote deel in gezamenlijkheid 
regionaal contracteren. Dit regionaal 
opdrachtgeverschap wordt de 
komende maanden uitgewerkt, 
zowel het financieel organisatorische 
en juridische aspect, als de te 
contracteren hulp zelf. 

Geen. 

7.2.c Ontwikkel regionale aanpak voor preventie en 
vroegsignalering op regionaal niveau voor gemeenten die 
daar gebruik van willen maken. 
 
Ondersteun op regionaal niveau de gemeenten bij hun lokale 
regiefunctie en uitvoering. 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 

Wij beschouwen dit in eerste 
instantie als een lokale taak. 
Daarnaast zijn er al diverse 
regionale preventieve trajecten op 
het gebied van 
opvoedingsondersteuning binnen de 
jeugdgezondheidszorg etc. Er is dus 
al veel aanwezig. Het is zaak die in 
goede samenhang te brengen op 
lokaal niveau. 

Geen. 
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7.3  Bekostigingsmodel 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.3.a De bekostiging van de zware specialistische zorg kan fors terug 
gedwongen worden door inzet van specialistische begeleiding 
alvorens er over gegaan wordt tot opname. Nu is de voorliggende 
zorg (ook opnames) voorliggend op AWBZ begeleiding. De afgelopen 
jaren is gebleken dat veel opnames voorkomen kunnen worden door 
tijdige intensieve thuisbegeleiding. Dit aanbod wordt niet geleverd 
door de huidige ‘grote’ aanbieders (zij zijn de huidige voorliggende 
zorg). Om kosten te besparen en cliënten/gezinssystemen in hun 
eigen omgeving en eigen kracht te laten of te zetten, is contracteren 
van begeleidingsinstanties juist essentieel. Gezamenlijk met 
poliklinische inzet van specialistische zorg kan deze verbeterslag 
gemaakt worden. 

Prodeba Ook wij zien ontschotting van de 
budgetten als grote kans om de 
kwaliteit van de hulp te verbeteren 
en tegelijk kosten te besparen.  

Geen. 

7.3.b Kan een ouder met PGB c.q. PVB een eigen hulpverlener hebben? Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Een pgb is ook in de nieuwe wet 
mogelijk maar wordt wel aan 
voorwaarden en kwaliteitseisen 
verbonden. Het vraagstuk van 
Pgb´s wordt samen met het WMO 
traject uitgewerkt. 

Geen. 

 



 

90 
 

7.3.1 Jeugd- en gezinsteams en populatiebekostiging 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.3.1.a We willen graag benadrukken dat de J&G teams weliswaar een 
gemeentelijk inbedding hebben, maar ook een horizontale / 
regionale cohesie kennen. Dit is van belang in het kader van actueel 
houden van methodische kennis en voor het waarborgen van een 
redelijke eenduidigheid van werkwijze en procedures. Dit is weer in 
het belang van het waarborgen van het gelijkheidsprincipe voor de 
burger. 

Cardea Volkomen mee eens, en dat is ook 
de reden dat we gaan werken met 
regionaal werkende coaches en 
intervisie. Overigens zit de 
gelijkheid voor burgers er vooral 
in dat er zoveel mogelijk 
maatwerk wordt geleverd, en 
eenzelfde type vraag dus tot 
verschillende oplossingen kan 
leiden. 

Geen 

7.3.1.b Overweeg gezamenlijk financieren van lokale preventie en 
vroegsignalering en van de gebiedsgerichte jeugd- en gezinsteams 
voor de gemeenten die hiervan gebruik willen maken. 
 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 

Eens. Het bekostigen en 
contracteren van de teams zal 
regionaal geschieden. Een deel 
van de lokale preventie en 
vroegsignalering is ook al 
regionaal en lokaal beleid. We 
willen voorkomen dat, als elke 
gemeente los contracteert en 
financiert, er een enorme 
bureaucratie ontstaat met 
bijbehorende kosten en daarmee 
minder geld naar de werkelijke 
hulp gaat.  

Geen. 

7.3.1.c Het Platform adviseert om de betekenis van de term populatie in 
deze alinea scherper te definiëren. Wordt hier de doelgroep bedoeld 
of het aantal inwoners per gemeente?  En wat is de te hanteren 
peildatum?  

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Dit zal een mix van factoren zijn, 
niet alleen aantallen, maar ook de 
huidige cliëntencijfers etc. Dit 
wordt nader uitgewerkt en is 
deels ook een lokale zaak. 

Geen. 
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7.3.2 Solidariteit en risicospreiding 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.3.2.a Maak een verdeelsleutel betreffende solidariteit en risicospreiding 
op basis van objectieve kenmerken van de bevolking. 

Wmo-adviesraad, 
gemeente 
Oegstgeest 

Dit wordt de komende maanden 
uitgewerkt. Uw optie is een van 
de mogelijkheden. 
 

Geen. 

7.3.2.b Opdrachtgeverschap:  
“daarbij wordt een totaalbedrag afgesproken, gebaseerd op”; door 
wie wordt dat totaalbedrag afgesproken?  
“verantwoording vindt o.a. plaats …”; De Wmo-adviesraad 
adviseert hier nog eens goed naar te kijken en een en ander toe te 
lichten, zodat de hiervoor gestelde vragen worden beantwoord en 
de twijfels worden weggenomen. 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Er zal een budgetmodel worden 
opgesteld op basis van objectieve 
populatiegegevens in combinatie 
met cijfers over huidig gebruik. 
Dit wordt nog verder ontwikkeld. 

Geen. 

7.3.2.c Solidariteit en risicospreiding: Gelet op het belang adviseert de 
Wmo-adviesraad om het voornemen wat krachtiger te formuleren 
en er een tijdstip aan te koppelen. 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Dit wordt het eerste kwartaal van 
2014 uitgewerkt. 

Geen. 
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7.3.4 Keuze van aanbieders 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

7.3.4.a Over de plaats van kleine zorgaanbieders wordt nog geen enkele 
inhoudelijke uitspraak gedaan. Deze voortdurende onzekerheid 
maakt het onmogelijk voor ons om te anticiperen op 
ontwikkelingen. Ook vrijgevestigden hebben te maken met 
frictiekosten en (financiële) verplichtingen. Goed 
ondernemerschap vraagt een vooruitziende blik en de flexibiliteit 
om in te springen op veranderende omstandigheden. Op deze 
manier wordt onze groep echter onwenselijk lang in het 
ongewisse gelaten. Wij dringen aan op spoedige transparantie 
over welke kant het op gaat. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

We begrijpen uw zorg. De relatie 
met vrijgevestigden is een 
belangrijk onderwerp o.a. in de 
proeftuinen. Voor 2015 zal de 
continuïteit van zorg ook bij 
vrijgevestigden gegarandeerd zijn 
zoals wettelijk verplicht is en is 
verankerd in ons RTA. Het is een 
goede zaak dat u als vrijgevestigden 
onderlinge samenwerking hebt 
gezocht. Dat maakt het maken van 
afspraken en het voeren van overleg 
beduidend eenvoudiger. Dank 
daarvoor. 
 

Geen. 

7.3.4.b In 2014 volgt er nog een advies wat te doen met kleine 
aanbieders. Dat is erg laat omdat in 2015 er al gestart gaat 
worden. Een advies is geen besluit. Er is op dit moment enorm 
veel uitstroom van PGB naar ZIN. En ook op ZIN (Zorg in 
Natura) wordt erg gekort.  
 

Zorgbureau ABC 
Gezinsbegeleiding 
B.V. 

Eens, hierover zal het eerste 
kwartaal meer duidelijkheid komen 
bij de invulling en uitwerking van 
het regionaal opdrachtgeverschap. 
Een pgb is ook de nieuwe wet 
mogelijk, maar wordt aan allerlei 
voorwaarden gebonden. Zie ook de 
beantwoording hierboven. 

Geen. 

7.3.4.c Zal er geen wildgroei komen van zelfstandige hulpverleners? 
 

Wmo Adviesraad 
Hillegom 

Aan alle aanbieders worden 
kwaliteitseisen gesteld.  
Het is de vraag of gemeenten met 
een oneindig en groeiend aantal 
hulpverleners in zee willen gaan. Dit 
wordt de komende maanden verder 
uitgewerkt. 

Geen. 

7.3.4.d De Wmo-adviesraad adviseert het mogelijk te maken dat de Wmo adviesraad Eens. We zullen kwaliteitseisen Geen. 



 

93 
 

relatie tussentijds beëindigd kan worden bij het door 
professionals duidelijk blijven vooropstellen van bet eigen 
organisatiebelang en onvoldoende afstappen van de organisatie-
eigen werkwijzen en afwegingen 

Kaag en Braassem stellen aan alle aanbieders en daar 
scherp op toezien. 

7.3.4.e Zoals aangegeven wordt de keuze gemaakt voor de bestaande 
grote aanbieders voor drie jaar. Toch is de Wmo-adviesraad van 
mening dat indien een aanbieder zich meldt, die een positief 
wezenlijk andere werkwijze en kennis heeft te bieden, in dat 
geval bezien dient te worden of inschakeling mogelijk is; dit kan 
in het belang zijn van de cliënten. 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Uw vraag is niet met zekerheid te 
beantwoorden. Het gaat niet alleen 
om wie het doet maar vooral om 
wat we doen. We zijn enerzijds voor 
een gevarieerd aanbod, maar willen 
ook de huidige wildgroei en 
versnippering van het aanbod 
beperken. 

Geen. 

7.3.4.f De Wmo-Adviesraad adviseert hierbij duidelijk aan te geven per 
wanneer de bestuurders hieraan zijn gehouden, dus uiterlijk met 
ingang van bet jaar 2015. Mocht achteraf blijken dat dit toch niet 
het geval is, moet hierop een sanctie staan. Geadviseerd wordt 
deze sanctie te benoemen. 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Dit zal een van de kwaliteitseisen 
voor contractering zijn en geldt 
zoveel als mogelijk per 1/1/2015. 

Geen. 

7.3.4.g Toegang tot dossier: De Wmo-adviesraad adviseert op te nemen 
dat - en op welke manier-  de ouder/jeugdige toegang heeft tot 
het eigen (zorg)dossier. Wellicht is een mogelijkheid dat dit loopt 
via de website van de eigen gemeente 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

Een belangrijk punt. Het moet voor 
cliënten mogelijk toegang te hebben 
tot het eigen dossier. Dit is mede 
afhankelijk van de te kiezen ict 
applicatie. De manier waarop dat 
gebeurt werken we de komende 
maanden nader uit.  

Geen. 
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8. Kwaliteit 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

8.a Bij het bespreken van het begrip kwaliteit wordt nergens gerefereerd 
aan de wettelijk vastgelegde bepalingen binnen de wet BIG en de 
WGBO, de belangrijkste wetgevende kaders binnen de Jeugd GGZ. 
Daarnaast wordt gesproken over het meten van de effectiviteit van 
de hulp. Binnen de jeugd GGZ is daar de afgelopen jaren al veel 
ervaring mee opgedaan middels de ROM (Routine Outcome 
Monitoring). Ook een groot deel van onze vrijgevestigde 
zorgaanbieders maakt gebruik van ROM en 
cliënttevredenheidsvragenlijsten. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Dank voor deze waardevolle 
toelichting, we zullen hier bij de 
uitwerking rekening mee 
houden. 

De tekst is 
hierop 
aangevuld. 

8.b De raad vindt kwaliteit voor gebruikers van de jeugdzorg een hoog 
goed. De resultaten van de kwaliteitsmetingen zal de raad met grote 
aandacht volgen en desgewenst nader over adviseren 

Adviesraad WMO 
Leiden 
 

Wij betrekken u hier als wmo 
adviesraden  graag bij. 

Geen. 

8.c Bij de voornemens willen wij graag benoemd zien, dat ook of met 
name kwaliteitseisen vanuit cliënt perspectief opgenomen worden in 
de kwaliteitseisen en prestatie-indicatoren. ( bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van de hulpverlener, continuïteit van hulp/klik met 
de hulpverlener, (mede) beheer eigen dossier, goed informatie 
voorziening e.d.) 

Clientenraad 
Cardea 

Dat wij het cliënt-perspectief 
inderdaad centraal stellen mag 
blijken uit zowel onze visie, 
maar ook uit de manier waarop 
we de onderwerpen  ‘cliënt en 
kwaliteit’ samen met jeugdigen, 
ouders en belangenbehartigers 
uit gaan werken. 
 

Geen 

8.d Wij zijn verheugd dat er een sterke nadruk wordt gelegd op kwaliteit 
van de zorg en een goede kwaliteitsmeting. Wij spreken de hoop uit 
dat cliënten, zowel jongeren als ouders, ook bij deze metingen en dit 
proces betrokken worden op verschillende niveaus. 

Zorgbelang Zuid-
Holland  

Dat is in ieder geval duidelijk 
ons voornemen. 

Geen. 
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8.1 Landelijke kwaliteitseisen 
 
Nr.  Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

8.1.a Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is volgens de Raad ook 
gewenst voor vrijwilligers, indien een jeugdorganisatie daarmee 
werkt. 

Wmo Adviesraad 
Leiden 
Wmo Adviesraad 
Katwijk 

Naar ons idee is dit ook nu reeds 
het geval. Een VOG zal breed 
moeten gelden binnen het 
jeugddomein. Wel weten we dat 
de kosten voor een VOG bij 
vrijwilligersorganisaties soms 
een probleem kunnen zijn. 

Geen. 

8.1.b Het Platform verzoekt om aandacht voor het aspect van integere en 
veilige dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld dat de dienstverlening 
in het kader van de jeugdwet niet onder druk of dwang tot stand mag 
komen en dat er aandacht is voor de veiligheid van medewerkers in 
de uitvoering. Op dit aspect is visie nodig alsmede protocollen, 
registratie en een methode waarbij opschorting en zonodig staking 
van dienstverlening toegepast kunnen worden.   

WMO-
Adviesplatform 
gemeente 
Teylingen 

Dank voor het benoemen van dit 
aspect. Gelukkig is er ook nu al 
bij organisaties aandacht voor 
dit onderwerp, al verschilt dat 
mogelijk per sector.  

Geen. 
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8.2 Gemeentelijke kwaliteitseisen 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

8.2.a Een HKZ-certificatie geeft op papier de eisen waaraan goede zorg 
moet voldoen; echter, er worden geen richtlijnen gegeven voor de 
controle op de zorg.                                                                         
De raad adviseert dan ook een Prezo-certificaat (Prestatie geleverde 
Zorg) te eisen; in dit certificaat wordt naast de kwaliteitseisen ook 
controle op de kwaliteit van de geleverde zorg vereist. 
 

Wmo raad 
Leiderdorp 

Dank voor deze suggestie. Wat 
dit onderwerp betreft zal het 
zoeken zijn naar kwalificaties 
die ondersteunend zijn in het 
leveren van goede kwaliteit, en 
die tegelijkertijd niet al te 
bureaucratisch zijn. 

Geen. 

8.2.b Er moet een goed systeem komen voor opschalen (bijv. wanneer 
gevraagde hulp niet wordt geboden) 
 

Stuurgroep 
Integraal 
Jeugbeleid van de 
Gemeente 
Oegstgeest  

Dat is zo, en daarom gaat wij dit 
in 2014 ontwikkelen. Mogelijk 
kunnen wij op enig moment bij 
u toetsen of we op de goed weg 
zitten. 

Geen. 

8.2.c De Raad onderschrijft hetgeen wordt beschreven over de HKZ-
certificering, namelijk een HKZ-certificering hoeft niet te leiden tot 
betere zorg. Kwaliteit moet namelijk niet alleen op papier maar ook 
in de praktijk voor de cliënt gewaarborgd zijn.  

Wmo Adviesraad 
Leiden 
Wmo Adviesraad 
Katwijk 

Dank voor deze steunende 
opmerking. 

Geen. 

8.2.d Opschaling bij escalatie: voor het onderwijs is dat uiteindelijk de 
directeur van het Swv 

Samenwerkingsver
banden Duin- en 
Bollenstreek, 
Midden-Holland, en 
PPO Reformatorisch 

Dank voor deze aanvulling. Geen. 
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Bijlage 1 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

Bijl. 1a Ons kind, ons plan… ook ons geld? Mag het gezin bepalen 
welke zorgaanbieder wordt gekozen? Wordt er alleen aan het 
gezin gerapporteerd? De ervaring leert dat wie betaalt, ook 
bepaalt. 

Bureau Jeugdzorg 
Zuid-Holland 

Uiteraard zitten hier grenzen aan, 
maar wij begrijpen heel goed de 
strekking van dit advies van cliënten 
en zullen hier bij de uitwerking 
gezamenlijk invulling aan geven.   

Geen. 

 



 

98 
 

Bijlage 2 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/persoon 
Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

Bijl. 2a Niet alleen de privacy van ouders moet worden 
gewaarborgd maar ook de privacy van jongeren! Niet 
alleen toestemming van ouders is nodig voor 
gegevensuitwisseling maar ook van de jongere zelf. 

ZP Jeugd Holland 
Rijnland 

Een heel terechte opmerking, en wij 
gaan er van uit dat dit in het advies 
ook zo bedoeld is. 

Geen. 

Bijl. 2b In de bijlage wordt gesproken van ‘Nazorg’.  Er is een 
enorme lacune in de zorg voor jongeren van 18-23 jaar. 
Het bieden van goede begeleiding op school (MBO/HBO/ 
BBL) en stage schiet enorm te kort. Dat geeft veel 
problemen thuis.  
Goede toeleiding en begeleiding naar stage/onderwijs 
geeft aanzienlijk minder probleemgedrag. 
 
GGZ (kinderen en Jeugd) en BJZ zijn hier niet op 
ingesteld. Geven ze ook zelf toe. 
Middels een trekkingsrecht zou je dat kunnen 
ondervangen of als onderdeel van 1 kind/ 1 plan. 

Zorgbureau ABC 
Gezinsbegeleiding 
B.V. 

Eens, eerder is al verschillende keren 
gesproken over het feit dat de zorg 
niet ophoudt na het 18e jaar. De tekst 
van het beleidsplan is hierop 
aangepast, zie o.a.  bij 1.2 e 

Geen in 
deze bijlage 

Bijl. 2c Wat vinden jongeren en ouders belangrijk? Bij punt 6 
wordt  het belang van privacy benadrukt. De Wmo-
adviesraad mist dit in bet stuk als apart onderdeel  en 
verzoekt een en ander goed te regelen en hieraan 
nadrukkelijk aandacht te besteden 

Wmo adviesraad 
Kaag en Braassem 

In de uitwerking zal het punt van 
privacy uiteraard een belangrijke rol 
spelen. Overigens is dit ook nu al 
voor professionals een belangrijk 
uitganspunt in handelen. 

Geen. 
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Bijlage 3 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam organisatie/persoon Beantwoording Wijziging in 

beleidsplan 
 

Bijl. 3a Punt 2. Kinderopvang kan ouders ondersteuning 
bieden bij de opvoeding. In het contact met 
ouders is er veel ruimte voor 
opvoedingsvragen. Wij bieden ook 
ouderavonden aan gericht op opvoeding en het 
positief omgaan met kinderen.  

De Kinderhaven 
Kindkracht 0/12 

Wij waarderen deze ondersteunende rol van 
voorschoolse voorzieningen.   

Geen. 

Bijl.3b Gezien de centrale rol die het CJG gaat spelen, 
is het juist voor het CJG van belang dat zij een 
goed overzicht hebben van het totaal 
hulpaanbod in de regio en wijk. De ervaring 
leert echter dat vaak gebruik gemaakt wordt 
van vaste verwijslijnen gebaseerd op 
persoonlijke voorkeuren (van medewerkers). 
Een goede sociale kaart waar gezinnen ook zelf 
zicht op hebben inclusief alternatieve 
mogelijkheden naast de voorkeuren van CJG-
medewerkers lijkt ons noodzakelijk om 
gezinnen werkelijk een regie-functie te kunnen 
geven. 

ZP Jeugd Holland Rijnland Een sociale kaart gaat erg uit van het huidige 
systeem dat ingrijpend zal wijzigen. Voor de 
jeugd en gezinsteams-CJG moet het duidelijk 
zijn welke hulp ingezet kan worden. 

Geen. 
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Bijlage 4 
 
Nr. Inhoud Reactie Naam 

organisatie/pers
oon 

Beantwoording Wijziging in 
beleidsplan 
 

Bijl. 4a Een opmerking ten aanzien van bijlage 4, waar op blz. 46, 3e 
gedachtestreepje wordt gesteld: Professionals de ruimte geven om 
gezaghebbend te opereren, om te zeggen 'zo gaan we het doen'. De 
Wmo-adviesraad heeft dit zo gelezen dat bedoeld wordt dat er met 
name ten opzichte van de gemeente een zekere 
handelingsbevoegdheid dient te zijn voor de professionals. 
Geadviseerd wordt om deze tekst te verduidelijken, zodat alle schijn 
wordt vermeden dat men hier beleid nastreeft dat acteert over de 
hoofden van de betreffende jongeren en ouders heen. 

Wmo adviesraad 
Kaag en 
Braassem 

Gezien het gevolgde gezamenlijke 
proces wordt deze tekst niet 
aangepast. We gaan er van uit dat 
onze visie, waarin juist jongeren en 
ouders centraal staan, zo duidelijk op 
verschillende plekken wordt 
geconcretiseerd dat de schijn van 
‘acteren over hoofden heen’ afdoende 
vermeden wordt.  

Geen. 
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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
Leiderdorp,  18 december 2013 
 
 
Betreft: Advies over “Hart voor de jeugd”, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland 

Rijnland en Boskoop, versie Leiderdorp, november 2013 
 
Referte:   

a) “Hart voor de jeugd”, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland. 
b) Advies “Hart voor de jeugd”, opgesteld door de Wmo-adviesraad Leiden dd 20 no-

vember 2013. 
c) Advies Regionaal-Lokaal Beleidsplan transitie Jeugdzorg, opgesteld door de 

Wmo-adviesraad Oegstgeest dd 28 november 2013. 
d) Advies Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland, opgesteld 

door de Wmo-adviesraad Kaag en Braassem. 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van het Regionaal Be-
leidsplan Transitie Jeugdzorg, november 2013. 
 
De raad kan zich vinden in de maatregelen die in dit beleidsplan zijn gegeven; met name het 
onderscheid in pijlers en de voorgestelde werkwijze heeft de instemming van de raad. 
De raad onderschrijft de opmerkingen die gemaakt zijn in de in referte genoemde adviezen 
van collega-adviesraden. 
 
Aanvullend maken wij de volgende opmerkingen: 

1. Bij Hfdst. 4 par. 4.2 (Medezeggenschap): Wanneer en jeugdhulpaanbieder een cliën-
tenraad instelt is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van toepas-
sing. Deze wet sluit niet aan bij de geschetste jeugdproblematiek.                            
Indien de WMCZ van toepassing is, geldt hetzelfde voor de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector. Beide wetten zijn in feite bedoeld voor zorginstellingen waar intramuraal 
zorg wordt geleverd.                                                                                                    
De raad adviseert bij de Regio een werkgroep in te doen stellen die beide wetten 
“pasklaar” maakt voor gebruik bij de extramurale jeugdzorg.  

2. Bij Hfdst. 4 par. 4.3 en 4.4 (Klachtenbehandeling en Vertrouwenspersoon): De Wet 
Klachtrecht schrijft voor dat een zorginstelling een onafhankelijke klachtencommissie 
moet instellen. Een vertrouwenspersoon is in de Wet Klachtrecht niet voorgeschre-
ven.                                                                                                                                     
De raad adviseert ook hier de hiervoor genoemde werkgroep te doen nagaan in hoe-
verre de wet op de Jeugdzorg en de Wet Klachtrecht elkaar dekken c.q. overlappen. 

3. Bij Hfdst. 4 par. 4.5 (Identiteitsgevoeligheid; in Leiderdorp): De raad acht het instellen 
van een trendteam, bestaande uit in Leiderdorp wonende jongeren, een zeer goede 
zaak. Wel waarschuwt de raad voor de noodzaak om, ingeval van negatieve beslis-
sing op een gegeven advies, dit zeer goed met het team te communiceren teneinde 
de motivatie van de leden van het team optimaal te houden. 



 

  

  

 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 

  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

2 

 

 
4. Bij Hfdst. 5 par. 5.1 (In Leiderdorp): Volgens de Leiderdorpse media heeft de ge-

meente het voornemen het aantal speelmogelijkheden te verminderen. De raad 
vraagt zich af hoe dit rijmt met het voornemen van een evenwichtige verdeling van de 
speelmogelijkheden. In hoeverre blijft een evenwichtige verdeling in stand wanneer 
een aantal bestaande speelplaatsen worden “versterkt” tot centrale speelplaatsen.  

5. Bij Hfdst. 5 par. 5.2 (regionale kwaliteitstoets): De raad adviseert het concept van de 
te ontwikkelen kwaliteitstoets voor advies aan de adviesraden voor te leggen. 

6. Bij Hfdst. 5 par. 5.3. (In Leiderdorp): Het plan is om in Leiderdorp het Jeugd- en Ge-
zinsteam te “verbinden” met de sociale gebiedsgebonden teams. Echter, voor beide 
teams geldt dat er per probleemgeval één regisseur optreedt.                                   
De raad adviseert om, wanneer beide teams aan eenzelfde geval werken, één regis-
seur over het werk van beide teams aan te stellen teneinde competentiegeschillen te 
voorkomen.  Tevens adviseert de raad de samenwerking tussen deze teams in het 
jaar 2014 te (doen) testen (zie ook par 5.6 In Leiderdorp). 

7. Bij Hfdst. 5 par. 5.5.2 (Jeugdbescherming en –reclassering, laatste alinea) De uit-
voerders werken op provinciaal en landelijk niveau, maar geëist wordt dat zij de visie 
en werkwijze van “onze” regio onderschrijven.                                                                 
De raad adviseert, gezien de deskundigheid van de uitvoerders, na te gaan of de re-
gionale visie en werkwijze stroken met de inzichten van de uitvoerders teneinde te 
voorkomen dat verschillen in inzichten tot competentieperikelen leidt. 

8. Bij Hfdst. 5 par. 5.5.2 (Voornemens) Bureau Jeugdzorg wordt als hoofdaannemer 
aangewezen voor de uitvoering van de jeugdbescherming.                                             
De raad adviseert het Bureau Jeugdzorg regelmatig de gemeente te laten informeren 
over de resultaten van de behandeling van in Leiderdorp wonende jeugd. 

9. Bij Hfdst. 5 par. 5.7 (Toegang tot jeugdhulp In Leiderdorp):                                          
De raad adviseert t.z.t. een communicatiedeskundige te raadplegen teneinde de bur-
gers goed te informeren op welke wijze de toegangen tot de hulpverlening kan wor-
den verkregen. 

10. Bij Hfdst. 5 par. 5.7 (Voornemens): Wanneer het gezinsplan gaat dienen als beschik-
king, dan opent dit de mogelijkheid in bezwaar en beroep te gaan tegen het gezins-
plan.                                                                                                                             
De raad wijst er op dat er een verschil is tussen bezwaar maken tegen het gezinsplan 
en bezwaar maken tegen de uitvoering van het plan. Bezwaar maken tegen het plan 
dient bij het College te gebeuren, bezwaar maken tegen de uitvoering van het plan 
dient bij de vertrouwenspersoon of bij de Klachtencommissie te gebeuren. 

11. Bij Hfdst. 7 par. 7.1 (Opdrachtgeverschap, 2e alinea): Er wordt gestreefd naar integra-
le hulp, echter, deze hulp moet komen uit het versnipperde veld van aanbieders. De 
aanbieders staan daarvoor medewerkers af in het Jeugd- en gezinsteam. Vraag is in 
hoeverre één soort hulp kan worden verkregen bij meerdere aanbieders. Indien dat 
het geval is, is er overlap in de taakstelling van de verschillende aanbieders.           
De raad adviseert na te (doen) gaan in hoeverre er overlap is in taakstelling bij de 
aanbieders en de hulp zo te organiseren dat de verschillende aanbieders op elkaar 
aansluiten en moeten samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen.  

12. Bij Hfdst. 7 par. 7.1 pag 30: Het CJG en de jeugd- en gezinsteams werken “voorlopig” 
vanuit de moederorganisatie waar de teamleden werkzaam zijn.                               
De raad adviseert de term “voorlopig” nader te definiëren teneinde de verschillende 
samenwerkende organisaties te dwingen zich te beraden op de personele en inhou-
delijke consequenties van de nieuwe werkwijze. 

13. Bij Hfdst. 7 par. 7.2 (Samenwerkingsmodel, 2e alinea): Het voornemen is dat de deel-
nemende gemeenten in 2014 beginnen met contracteren. De raad adviseert hierbij 
dat de deelnemende gemeenten hun mogelijk verschillende contractmodellen en        
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-voorwaarden stroomlijnen teneinde tegenover de aanbieders met één mond te kun-
nen spreken.   

14. Bij Hfdst. 8 par 8.2. (gemeentelijke kwaliteitseisen): Een HKZ-certificatie geeft op pa-
pier de eisen waaraan goede zorg moet voldoen; echter, er worden geen richtlijnen 
gegeven voor de controle op de zorg.                                                                         
De raad adviseert dan ook een Prezo-certificaat (Prestatie geleverde Zorg) te eisen; 
in dit certificaat wordt naast de kwaliteitseisen ook controle op de kwaliteit van de ge-
leverde zorg vereist. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
 
 
 
cc.: Griffie van de gemeenteraad van Leiderdorp  
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  Notitie Herontwerp van het 

sociaal domein 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 4 februari 2014, nr. 2013i01983; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen en 

daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking van 

het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het gebiedsteam) 

regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen en de 

verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren: het 

CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot de Jeugdzorg, 

Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte onderlinge lijnen, ook tot de 

toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de lokale toegangspoorten met 

onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van groot belang. 

Opdrachtgeven 
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d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en de 

situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 

- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande 

partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage van 

partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 
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j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben. 

De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening ten gevolge van 

de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met een 

uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde ondersteuning de 

cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader 

van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders 

te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van 

ondersteuning; 
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- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door de 

bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij het 

organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen die in de 

gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

w. Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas zoveel 

mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-12-2013 

Onderwerp:  Uitwerking herontwerp van het 

sociaal domein 3D 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten en uitgangspunten 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen 

en daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking 

van het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het 

gebiedsteam) regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen 

en de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te 

organiseren: het CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot 

de Jeugdzorg, Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte 

onderlinge lijnen, ook tot de toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de 

lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van 

groot belang. 

Opdrachtgeven 

d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en 

de situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 
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- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen 

bestaande partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van 

nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage 

van partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 

j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 
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dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer 

hebben. De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening 

ten gevolge van de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met 

een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde 

ondersteuning de cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het 

uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het 

kader van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële 

kaders te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen 
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van ondersteuning; 

- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door 

de bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij 

het organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen 

die in de gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

- Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas   

zoveel mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal 

te benutten. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 decentraliseert de rijksoverheid taken op het gebied van zorg, 

jeugd en werk naar de gemeenten. Behalve nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

komen ook extra budgetten – mét een efficiencykorting – over naar de gemeenten. 

Het gaat om:  

- Wmo: de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ; 

- Jeugd: de residentiële jeugdzorg, de jeugdbescherming, ambulante en 

zwaardere vormen van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming; 

- Werk: invoering Participatiewet, gefaseerde overkomst Wajongers met 

arbeidsvermogen, stop op instroom Wsw en de garantiebanen. 

 

De te decentraliseren taken kunnen niet simpelweg overgenomen worden en op 

dezelfde wijze als nu worden uitgevoerd. Zowel vanuit de inhoud als vanuit 

financieel oogpunt vragen deze ontwikkelingen om een herontwerp van en innovatie 

binnen het sociale domein. Met de vaststelling van de notitie Toekomst van het 

sociaal domein heeft uw raad op 25 november deze principiële keuze voor 

hervorming en innovatie reeds gemaakt. In de nu voorliggende notitie Herontwerp 

van het sociaal domein is hierop voortgeborduurd.  

 

We willen het volgende bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor 

eigen regie, gebruik maken van de eigen mogelijkheden van inwoners en 

hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats van zorgen voor. 

• De toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder, dichtbij en 

laagdrempelig borgen. 

• De ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken. 

• De ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen, 

teneinde versnippering en overlap in aanbod weg te halen en meer aan te 

sluiten bij de inwoner. 

• Innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. 

• Een doel- en resultaatgerichtere manier van sturen door de gemeente. 
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1.b Voorgeschiedenis 

De basis voor de decentralisaties is gelegd in het bestuursakkoord van juni 2011 

tussen rijk en VNG. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II, Bruggen Slaan 

(29 oktober 2012), zijn daartoe voorstellen opgenomen. Het kabinet zoekt daarbij 

nadrukkelijk steun in de samenleving en bij sociale partners. Dit resulteerde in een 

het Sociaal Akkoord (11 april 2013) met werkgevers en werknemers en het 

Zorgakkoord (24 april 2013) met zorgpartijen. De ontwikkelingen zijn daarna in een 

stroomversnelling geraakt. In het Herfstakkoord (11 oktober 2013) tussen VVD en 

PvdA en een drietal oppositiepartijen (D66, CU en SGP) zijn diverse afspraken over 

de begroting voor 2014 vastgelegd. Daarmee streeft het kabinet naar voldoende 

steun voor zijn plannen in beide Kamers. Alle akkoorden hebben qua inhoud en 

financiën gevolgen gehad voor de verschillende decentralisaties. Hoewel concrete 

cijfers veelal nog ontbreken is de forse taakstelling, die met de overheveling van 

taken gepaard gaat, echter grotendeels overeind gebleven en in voorkomende 

gevallen zelfs groter geworden.  

 

Bij het opstellen van de toekomstvisie op het sociaal domein is, geïnitieerd vanuit de 

bestaande samenwerking op het gebied van werk en inkomen, reeds in een 

vroegtijdig stadium de samenwerking met de gemeente Leiden gezocht. Gezien de 

duidelijke raakvlakken (doelgroep en instrumenten) en de wens en noodzaak om 

verbindingen te leggen is deze samenwerking verbreed naar Wmo en jeugd. Bij 

deze laatste transitie ligt de focus evenwel voor een belangrijk deel op regionaal 

niveau. De twee andere regiogemeenten, Oegstgeest en Zoeterwoude, zijn vrijwel 

direct uitgenodigd bij de samenwerking aan te sluiten. Als gevolg van verschillende 

omstandigheden hebben de vier gemeenten pas recentelijk – op 5 december (het 

zogenaamde Sinterklaasakkoord) – bestuurlijk uitgesproken op het terrein van de 

maatschappelijke transities zoveel mogelijk gezamenlijk op te willen trekken. 

 

De samenwerking met Leiden heeft geresulteerd in een gezamenlijke toekomstvisie, 

die door uw raad op 25 november is vastgesteld. Daarmee heeft u ingestemd met 

het uitwerken van scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. In Leiden is 

de toekomstvisie op 23 januari 2014 in de gemeenteraad vastgesteld. Vooruitlopend 

op de besluitvorming in de raden is, in het licht van de zeer beperkte 

voorbereidingstijd die gemeenten is gegeven tot de beoogde invoeringsdatum van 1 
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januari 2015, vanaf de zomer hard gewerkt aan de uitwerking van de toekomstvisie, 

inclusief de uitgangspunten en kaders.  

 

Met het zelfde argument willen wij het belang benadrukken van besluitvorming over 

de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen nog voor 

de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De richtingen die in deze notitie 

worden benoemd, kunnen vervolgens in 2014 verder uitgewerkt worden. Alleen dan 

is het mogelijk de nieuwe taken tijdig op een efficiënte, effectieve en rechtmatige 

wijze te organiseren. Het gaat hierbij onder meer om inkoop en aanbesteding, het 

vaststellen van verordeningen, de organisatie van de toegang en de communicatie 

met en informatievoorziening aan inwoners, cliënten en instellingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Samenhang beleidsvelden 

De nieuwe taken die als gevolg van de decentralisaties naar de gemeenten worden 

overgeheveld vragen zoals gezegd om hervorming en innovatie. De gevolgen die 

daaruit voortvloeien hebben ook een impact op (de uitvoering van) bestaande taken 

binnen het sociaal domein, zowel op het terrein van jeugd, Wmo en werk, als op 

aanpalende terreinen zoals onderwijs, welzijn en veiligheid.  

 

Samenhang beleidsnota Jeugd 

De transformatie van het sociaal domein vindt plaats vanuit uitgangspunten 

vastgelegd in de notitie Toekomst van het sociaal domein en de voorliggende notitie 

Herontwerp van het sociaal domein. Deze gelden voor bestaande taken, de nieuwe 

P-wet, de uitbreiding van de Wmo en de transitie jeugdzorg. Parallel en separaat 

aan dit besluitvormingstraject loopt de besluitvorming over het beleidsplan transitie 

jeugd Hart voor de jeugd, versie Leiderdorp, dat voor een substantieel deel een 

regionale uitwerking (op Holland Rijnland-niveau) kent en daarnaast een lokale 

uitwerking. De kaderstelling specifiek voor de nieuwe jeugdtaken vindt plaats in dit 

beleidsplan, dat integraal onderdeel uitmaakt van de notitie Herontwerp van het 

sociaal domein.  
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Samenhang regio 

Bij de voorbereiding op de implementatie van de decentralisaties werken we zowel 

op het niveau van Holland Rijnland als binnen de Leidse regio samen met andere 

regiogemeenten. Het gaat om die onderdelen waar een nadrukkelijke meerwaarde 

is van (sub)regionale samenwerking, gemeenten individueel te klein zijn of het rijk 

regionale samenwerking dwingend oplegt. Het betreft onder andere de zwaardere 

jeugdzorg, het transitiearrangement jeugd, het regionale Werkbedrijf en gemeente 

overstijgende – veelal technische – aspecten, zoals inkoop en aanbesteding en 

vervoer. De praktische uitwerking, inclusief vaststelling visie, uitgangspunten en 

kaders gebeurt primair op subregionaal niveau, waarbij ruimte is voor een lokale 

vertaling en eigen accenten. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van de uitgangspunten en beleidskaders met betrekking tot de decentralisaties 

jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 

moet zijn gerealiseerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Geeft richtinggevende kaders ten behoeve van verdere uitwerking 

Voor de nadere vormgeving van de decentralisaties zijn richtinggevende kaders nodig, die 

bij de feitelijke implementatie als leidraad dienen. De omvang, complexiteit en impact van 

de decentralisaties en de noodzaak tot hervormen en herinrichten vragen om helderheid 

en draagvlak binnen de samenleving en uw raad. 

 

1.2 Noodzakelijk voor tijdige implementatie 

Het proces van voorbereiding, via visievorming tot implementatie kent een relatief korte 

doorlooptijd. Hoewel het parlement de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015 naar 

verwachting pas in het voorjaar van 2014 zullen behandelen, blijft de invoeringsdatum 

vooralsnog gehandhaafd op 1 januari 2015.  

 

1.3 Biedt ruimte voor herontwerp en vernieuwing 

De door uw raad vast te stellen kaders en uitgangspunten maken het feitelijk mogelijk het 

herontwerp en vernieuwing van het sociaal domein vorm te geven, conform de eerder door 

u vastgestelde notitie Toekomst van het sociaal domein.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De nieuwe Wmo 2015 en de Participatiewet zijn nog niet parlementair behandeld  

De besluitvorming over de notitie Herontwerp van het sociaal domein, zowel binnen de 

colleges van burgemeester en wethouders als de raden van de vier gemeenten, vindt 

plaats vóór vaststelling door het parlement van de Participatiewet en de nieuwe Wmo 

2015. De behandeling van beide wetsvoorstellen is voorzien voor de eerste helft van 2014. 

Omdat wachten totdat het parlementaire traject is afgerond een tijdige en zorgvuldige 

implementatie onmogelijk maakt, kiezen we noodgedwongen voor een parallel traject 

tussen landelijke en lokale besluitvorming.  

 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot inhoud en/of financiën 

Over de precieze vormgeving en inhoudelijke en financiële kaders bestaat ten aanzien van 

alle drie de decentralisatie nog veel onduidelijkheid. Ook recentelijk hebben wij ervaren dat 

eerder ingenomen standpunten door het kabinet kunnen worden gewijzigd. In het akkoord 

tussen VNG en het rijk is op 17 december 2013 overeengekomen om 100% van de taak 

persoonlijke verzorging toch niet naar de Wmo te decentraliseren, maar onder te brengen 

bij de Zorgverzekeringswet. Het risico bestaat dat ook tijdens het parlementaire traject de 

wetsvoorstellen nog verder aangepast worden om tegemoet te komen aan de wensen van 

de Kamer of om een meerderheid voor de voorstellen in beide Kamers te bewerkstelligen. 

Dat heeft mogelijk gevolgen voor eerder op lokaal niveau gemaakte keuzes, die wellicht 

daarop aangepast zullen moeten worden.  

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

De notitie Herontwerp van het sociaal domein is tot stand gekomen in dialoog met diverse 

cliëntenorganisaties, de samenwerkingsverbanden van onderwijs, aanbieders op het 

gebied van welzijn en zorg en vrijwilligersorganisaties. Alle betrokkenen spraken zich 

nadrukkelijk uit voor scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. Voorts is gebruik 

gemaakt van de input vanuit een aantal denktankbijeenkomsten met vertegenwoordigers 

uit het werkveld. Ook betrokken partijen die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomsten 

zijn in de gelegenheid gesteld digitaal te reageren. Een deel van de ontvangen input is 

verwerkt in de nu voorliggende notitie. Daarnaast zullen onderdelen van de inbreng 

meegenomen worden in het vervolgtraject in 2014. 

 

Themabijeenkomsten met professionals en de interviews met cliënten (boekjes Client in 

Beeld I en II) hebben eveneens bijgedragen. De cliëntenraad SOZA, de Wsw-raad Leiden 

– Leiderdorp en de Wmo adviesraden zijn vroegtijdig bij de notitie betrokken en hebben 

waar zij dit nodig achtten advies uitgebracht. Verslagen van de bijeenkomsten en de 

adviezen treft u in de bijlage van de notitie aan. Tot slot heeft ons college ten behoeve van 

het verdere traject van de decentralisaties het communicatieplan 3D vastgesteld, dat als 

leidraad dient voor de communicatie en (burger)participatie de komende periode.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de Notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit 

Kabinet sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het 

traject in de voorgenomen plannen aanbrengt, zijn deze overzichten achterhaald. Door de 

aanhoudende onduidelijkheid vanuit het rijk is het op dit moment helaas te prematuur om 

een geactualiseerd beeld van de over te komen budgetten te verstrekken. Wij zullen uw 

raad vanzelfsprekend informeren zodra deze duidelijkheid vanuit het rijk er wel is.  

 

Naast onze zorg over het uitblijven van duidelijkheid over de budgetten één jaar voor de 

feitelijke invoering, hebben we, op basis van de door het kabinet na te streven financiële 

doelstellingen en de gevolgen daarvan voor de beschikbare macrobudgetten, ook grote 

zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 15% bij de begeleiding; 
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• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget worden overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en 

gehandicapten, die met 40% minder budget wordt overgeheveld, en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie en voor de Wsw), 

die gepaard gaat met een forse uitbreiding van de doelgroep (een groot deel van 

de Wajongers en op termijn alle mensen die voorheen in Wsw of Wajong zouden 

zijn ingestroomd). Daarnaast is ook de hoogte van het budget Inkomensdeel, dat 

per 2015 via een andere verdeelsystematiek zal worden bepaald, nog ongewis. 

 

Deze budgetkortingen willen we tegemoet treden met een omslag in denken en doen, door 

zaken efficiënter te organiseren, door – daar waar dat kan - de huidige ondersteuning bij 

bestaande cliënten aan te passen en door te herprioriteren binnen het sociaal domein en 

daarbuiten. De inschatting is dat we de komende jaren niet ontkomen aan het maken van 

pijnlijke keuzes teneinde de drie decentralisaties (zoveel mogelijk) binnen de financiële 

budgetten te kunnen (blijven) uitvoeren.  

 

Een deel van het toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo 

individuele voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Net als nu 

blijven we als gemeente dus drager van het financiële risico indien het aantal mensen dat 

van deze regelingen gebruik maakt oploopt. Dat maakt de noodzaak voor een adequate 

preventieve aanpak, het meer en vaker een beroep doen op de eigen mogelijkheden van 

de cliënt en zijn/haar omgeving, het zoeken van nieuwe innovatieve ideeën en het waar 

mogelijk verbinden om te komen tot efficiënte en effectieve instrumenten nog pregnanter.  

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de 

budgetten die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raad om toch al een 

besluit te nemen over de voorliggende de notitie uitwerking herontwerp omdat we deze 

inhoudelijke richting van u nodig hebben om in 2014 de verdere voorbereidingen 

(verordeningen, inkoop waarmee we in februari/maart 2014 moeten starten) te treffen om 

per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe taken. 
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8 Evaluatie 

Wij monitoren de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties en de uitwerking en 

implementatie van nieuwe taken en informeren uw raad daarover door middel van de 

periodieke bestuursrapportages. Waar nodig zullen wij dit ook tussentijds doen. Hiertoe 

zullen wij waar nodig en mogelijk een beroep doen op ondersteuning vanuit de afdeling 

Beleidsonderzoek & Analyse van de gemeente Leiden. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen, versie 
Leiderdorp (2013i01945) 

 2. Oplegnotitie bij de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op 
hoofdlijnen, versie Leiderdorp (2014i00098) 

 3. Advies Wmo adviesraad (2013i01894) 
 4. Reactie op advies Wmo adviesraad (2013i01981) 
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Oplegnotitie bij de notitie 

   

Herontwerp van het sociaal domein: 

de uitwerking op hoofdlijnen 

versie Leiderdorp 
 

 

 

 

Aanleiding 

 

De notitie Herontwerp sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen is samen met de Leidse 

regiogemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiden) opgesteld. De uitwerking op 

hoofdlijnen van het herontwerp bevat richtinggevende kaders die de gemeenteraden aan de 

colleges meegeven ten behoeve van de nadere voorbereidingen van de drie decentralisaties. Het is 

een lijvige notitie die uitvoerig op een aantal zaken van het herontwerp van het sociaal domein in 

gaat. Om die reden hebben wij ervoor gekozen de kern van de notitie samen te vatten in deze 

oplegnotitie. Voor uitgebreidere informatie (achtergrond, onderbouwing, et cetera) verwijzen wij u 

naar de notitie Herontwerp sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen. Op diverse plekken in deze 

notitie treft u hiertoe verwijzingen naar de relevante hoofdstukken of paragrafen, te herkennen aan 

de rode kaders. 

 

Inleiding 

De gemeenten krijgen er door de drie decentralisaties (3D) – de invoering van de Participatiewet,   

delen van de AWBZ die naar de Wmo gaan, en de decentralisatie van de Jeugdzorg – in 2015 veel 

nieuwe taken bij. Dit gaat gepaard met substantiële bezuinigingen. De opgave is (financieel en 

inhoudelijk) alleen mogelijk door een herontwerp van en innovatie binnen het sociale domein. In de 

notitie Toekomst van het sociaal domein (raad 23 november 2013) is dit reeds vastgesteld en 

vastgelegd.  

 

In de maatschappelijke structuurvisie (MSV) – ter besluitvorming in de raad van 3 februari 2014 – is 

al een aantal richtinggevende uitspraken opgenomen over sturen en opdrachtgeverschap. Deze zijn 

één op één overgenomen in de notitie Herontwerp sociaal domein. Bij de totstandkoming van de 

notitie zijn cliënten(vertegenwoordigers), adviesraden, professionals, vrijwilligersorganisaties en 

instellingen betrokken en is rekening gehouden met conceptstukken en eerdere besluiten. 

Zie bijlage 2, p. 54   

 

Naast de algemenere hoofdstukken – sturing, toegang en opdrachtgeverschap – focust de notitie 

Herontwerp sociaal domein zich vooral op de transities Werk en Wmo. De voorbereidingen op het 

terrein van Jeugd verlopen voornamelijk op het niveau van Holland Rijnland en kennen een separaat, 

maar parallel besluitvormingstraject. Belangrijke onderdelen op het terrein van Jeugd zijn 

volledigheidshalve in de notitie beschreven en zullen in het kader van de integraliteit in dezelfde 

raadsvergadering als de notitie ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. In de notitie 

Herontwerp sociaal domein worden de uitgangspunten en  randvoorwaarden, inclusief de 

achterliggende overwegingen, nader toegelicht. U vindt deze uitgangspunten en randvoorwaarden 

ook terug in het raadsvoorstel.  
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Doel 

Met het herontwerp van het sociaal domein willen we het volgende bereiken: 

• een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie gebruik 

maken van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun (sociale) netwerk, meer 

zorgen dát in plaats van zorgen voor; 

• de toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen; 

• de ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken; 

• de ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde 

versnippering en overlap in aanbod weg te halen, en meer aan te sluiten bij de inwoner; 

• innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 

• een andere meer doel- en resultaatgerichte manier van sturen door de gemeente.   

 

De gemeenschappelijke noemer van de inhoudelijke opgave van alle decentralisaties is het meer 

uitgaan van de eigen regie en de eigen mogelijkheden van individuele inwoners en groepen van 

inwoners. Voorts gaat het om het bewerkstelligen van een omslag in denken bij cliënten, 

professionals, instellingen en gemeenten (vraaggericht werken), en natuurlijk ook een omslag in 

doen, namelijk een meer integrale blik bij de toegang, het werken volgens de methodiek van 1 

cliënt, 1 plan, 1 regisseur. Veranderen en de noodzaak tot innoveren zullen de komende jaren rode 

draden in het sociaal domein zijn. De gemeente is hierbij een van de actoren in de 

netwerksamenleving. Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om maatschappelijke 

doelen te bereiken.  

In hoofdstuk 1 vindt u een (mogelijke) ideaalschets van het sociaal domein anno 2020 (vanaf p. 8) 

 

Sturingsfilosofie en –modellen voor 3 decentralisaties (H2) 

We willen in de toekomst meer dan nu inwoners, instellingen en ondernemers de ruimte bieden om 

een eigen bijdrage, zowel qua kennis als capaciteiten, te leveren aan de maatschappelijke opgaven. 

De gemeente is dan één van de partijen in een dynamisch maatschappelijk krachtenveld. Zij 

regisseert, faciliteert, reguleert, laat los, werkt samen en innoveert en gaat vraag- en doelgericht om 

met gemeentelijke middelen en faciliteiten.  

Zie p. 13 notitie en maatschappelijke structuurvisie (MSV) Leiderdorp  

 

De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking van het 

regisseursmodel. Dit model houdt in dat in eerste instantie de gemeente de regisseur is. We staan 

aan de vooravond van grote veranderingen op het sociaal domein, waarbij de gemeente haar 

verantwoordelijkheid wil nemen bij het in gang zetten van de benodigde veranderingen. De regie en 

verantwoordelijkheden zullen op termijn echter zoveel mogelijk worden overgedragen aan de 

professionals. De instrumenten die dit proces kunnen ondersteunen (o.a. zelfredzaamheidsmatrix, 

maatschappelijke kosten-baten analyses) zullen de komende tijd landelijk verder worden 

doorontwikkeld. Bij het jeugd- en gezinsteam wordt regionaal al een start  gemaakt met een vorm 

van regie op afstand, door te werken met een virtueel budget voor specialistische jeugdzorg die door 

de gemeenten gezamenlijk wordt ingekocht. Op basis van de geformuleerde randvoorwaarden 

zullen de stappen naar regie op afstand worden geformuleerd en gerealiseerd. 

§ 2.2.2 en § 2.3 vanaf p. 15 

 

Toegang (H3) 

Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop inwoners met een 

ondersteuningsvraag zich melden of worden gemeld. Toegang is de deur naar het antwoord op de 
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(hulp)vraag: er vindt vraagverheldering plaats, er wordt informatie en advies gegeven, indien nodig 

een arrangement samengesteld, en in voorkomende gevallen korte ondersteuning geboden.  

 

Hoofdlijnen toegang 

• de inwoner staat centraal bij het vormgeven van de toegang; 

• de natuurlijke weg van de inwoner met een vraag is leidend; 

• er zijn meerdere vindplaatsen en toegangsmogelijkheden; 

• we organiseren de toegang zoveel mogelijk in samenhang; 

• waar mogelijk en wenselijk werken toegangspoorten geïntegreerd; 

• we richten de toegang zo efficiënt en effectief mogelijk in; 

• we werken digitaal waar het kan, aanvullend op de fysieke toegangspoort; 

• onafhankelijk van de gekozen ingang hanteren we overal een eenduidige werkwijze; 

• we nemen afscheid van de huidige manier van indiceren en gaan werken met 

arrangementen en maatwerk; 

• we kijken met een brede integrale blik naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van vraagverheldering en de werkwijze van 1 gezin/cliënt, 1 

plan, 1 regisseur; 

• we stimuleren de eigen regie van de inwoner en diens sociale netwerk; 

• de focus is oplossings- en vraaggericht. 

 

Hoofdlijnen gebiedsgebonden werken 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren; 

• elke inwoner kan terecht bij een gebiedsgebonden team; 

• inrichting vanuit de natuurlijke weg die de inwoner volgt; 

• verfijning per decentralisatie, per gemeente en per team; 

• samenstelling teams geschiedt op basis van een gebiedsanalyse; 

• minder vaak voorkomende expertise wordt als dat nodig is ‘ingevlogen’; 

• korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1
ste

 lijnondersteuning en de 

huisartsen. 

 

Verfijning toegang per decentralisatie 

Jeugd 

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) blijven – naast het onderwijs en de huisartsen – de eerste 

toegangspoort voor vragen Jeugdzorg (semi-generalisten). In Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) wordt, 

als onderdeel van de CJG’s, de toegangstaak neergelegd voor de zwaardere jeugdzorg (semi-

specialisten, ambulante hulpverleners; gebruikmaking methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). 

 

Zorg en Welzijn 

Inwoners kunnen met ondersteuningsvragen zo dicht mogelijk in hun leefomgeving terecht bij een 

generalist van het sociaal gebiedsgebonden team (SGT). De grootte van de gemeente en de omvang 

en concentratie van de problematiek zijn bepalend voor aantal, inrichting en samenstelling van de 

SGT’s. Inhoudelijk zal verbinding worden gelegd met het domein werk om participatie in de 

wijk/buurt/gebied te bevorderen. 

 

Werk 

Het Werkplein blijft de natuurlijke toegangspoort voor inwoners met ondersteuningsvragen op het 

terrein van werk & inkomen. Het dicht bij huis bieden van ondersteuning gebeurt via de digitale weg 

bij uitkeringsvragen.  
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Een nadere toelichting is te vinden in § 3.2 vanaf p.20 

 

Opdrachtgeven (H4) 

Belangrijk uitgangspunt bij het opdrachtgeverschap is dat het primaat hoort te liggen bij de inhoud, 

i.c. bij het soort vraagstuk, de inhoudelijke doelen die we willen bereiken en de situationele 

omstandigheden. Die zijn bepalend voor de vorm die we kiezen om het oplossen van het vraagstuk 

te vertalen in een opdracht, deze bij derden te beleggen en hierover afspraken te maken. We volgen 

hiermee de handreiking Vorm volgt inhoud van de werkgroep opdrachtgeverschap 3D Holland 

Rijnland. 

 

Belangrijk bij het verlenen van opdrachten is dat de uitvraag integraal geformuleerd wordt aan de 

hand van de nieuwe visie, waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie. De 

opdrachten zullen op verschillende niveaus plaatsvinden. Afhankelijk van de opdracht kan deze 

lokaal (denk aan welzijnsvoorzieningen), subregionaal (inkoop maatwerkvoorzieningen) of regionaal 

(specialistische ondersteuning) worden ingevuld. Er zal minder gestuurd worden op productie en 

aanbod, en meer op doelen en resultaten. De instrumenten hiervoor zullen in de komende tijd 

verder worden ontwikkeld. 

 

In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te contracteren 

partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot competitie om de 

opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande partijen en/of een 

verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. Wij zullen in het 

veranderende veld het vormen van consortiums niet stimuleren. We willen voorkomen dat de 

komende veranderingen leiden tot het vormen van grote en logge organisaties. Voorts moet er 

voldoende aandacht en ruimte zijn voor het contracteren van kleine, innovatieve partijen. 

De voor- en nadelen van consortiums staan beschreven in het overzicht op p. 29 

  

Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3 decentralisaties kenmerkt zich 

door: 

-  een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met partijen.  

-  (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te maken van 

de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen dat de gemeente in 

overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan bepaalde criteria, waarna in een 

onderhandelingsproces de gemeente en partijen de voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen.   

-  de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract met het 

veld te sluiten. Dit past in de visie van in de gemeente zichzelf als een gelijkwaardige partner in 

een netwerk ziet (MSV Leiderdorp)  

-  zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een aanbesteding; 

-  het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo naar de 

nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed te kunnen 

monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

 

Daarnaast zal nauwe samenwerking tussen de gemeente en de andere opdrachtgevers in het sociaal 

domein (Zorgverzekeraars, UWV) belangrijk zijn om vormen van substitutie en tegengestelde 

prikkels te voorkomen. 

 

 

In hoofdstuk 5 worden per afzonderlijke decentralisatie specifieke uitgangspunten geformuleerd.   

 

Werk (H5A) 
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De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar zo regulier mogelijk 

werk toe te leiden. Net als in de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) krijgen gemeenten in de 

Participatiewet de opdracht om mensen met bijstand (en een aantal andere groepen) te 

ondersteunen bij arbeidsinschakeling. De inhoud van de ondersteuning is afhankelijk van de 

doelgroep waarop deze is gericht. De basis is maatwerk, waarbij de beschikbare middelen een 

belangrijke beperking zijn. De doelgroep van de Participatiewet is diverser en omvangrijker dan die 

van de WWB. Door de instroom van mensen die voorheen konden kiezen voor de Wsw en het 

afsluiten van de Wajong voor mensen met arbeidsmogelijkheden neemt het aandeel personen met 

grote afstand tot de arbeidsmarkt in vergelijking met de WWB toe. Omdat de beschikbare middelen 

voor re-integratie afnemen, zullen er scherpe keuzen gemaakt moeten worden, die gevolgen hebben 

voor de groepen die niet de primaire focus krijgen. 

In tabel 5.1 op p. 34-35 staat een overzicht van de in te zetten instrumenten per doelgroep 

 

Daarnaast krijgen de arbeidsmarktregio’s een centrale rol bij de uitvoering van de Participatiewet. Er 

worden regionale werkbedrijven ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden 

naar werk en de zogenaamde garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord in te vullen.  

 

Bij de nadere uitwerking: 

• verkennen we in samenwerking met organisaties de mogelijkheden van nieuwe vormen van 

participatie in en ten behoeve van de wijk; 

• gaan we experimenteren met de verbinding tussen beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding, zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau; 

• verkennen we de mogelijkheden van een social firm. Een social firm is een onderneming met 

primair een maatschappelijk doel en gezonde financiën als voorwaarde; 

• bieden we beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet-

uitkeringsgerechtigden die door wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben, 

andere niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een uitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet (ANW). 

De gevolgen van de Participatiewet voor Wajongers staat nader beschreven op p. 37 

 

Wmo (H5B) 

Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor extramurale individuele begeleiding, extramurale 

groepsbegeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen, kortdurend verblijf en een lokale 

(financiële) tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien krijgen we voor 

Hulp bij het Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande budget en moeten de 

bestaande welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan alle veranderingen in 

het sociale domein. 

 

De nieuwe welzijnsbasis van de Wmo moet de omslag in denken en doen ondersteunen en 

bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit burgerinitiatieven en 

vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet komen. Bovendien is in 

welzijn een groot deel van de preventie belegd, die voorkomt dat mensen duurdere vormen van 

ondersteuning nodig hebben. 

 

Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader van 

de Wmo gaan we: 

• zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen, omdat binnen de algemene voorzieningen 

gemeenten meer ruimte hebben de ondersteuning aan haar burgers in samenspraak vorm 

te geven; 
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• de bestaande producten op het terrein van de Wmo die overkomen uit de AWBZ op laten 

gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

• individuele maatwerkvoorzieningen, die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden;   

• meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura; 

• bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

 

Om de ondersteuning in het kader van de Wmo zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders te 

realiseren, gaan we onder meer een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar 

mogelijk het versoberen van de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen, een 

fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde vormen van ondersteuning entameren (voor 

wat betreft doel, doelgroep en prioriteiten) en kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar 

schuiven van bepaalde vormen van ondersteuning. Daarnaast kiezen we, waar inkoop aan de orde is, 

voor een (sub)regionale aanbesteding om als gemeenten financiële schaalvoordelen te behalen. 

 

We willen de in de komende jaren de dagbesteding waar mogelijk directer bij cliënten organiseren. 

Waar mogelijk draagt de dagbesteding ook bij aan de (sociale) opgave van de wijk. Omdat mensen 

over het algemeen langer thuis blijven wonen dan enkele jaren geleden zullen intramurale 

woonvormen worden afgebouwd. De vraag naar goedkopere woningen zal daardoor toenemen. De 

gemeente anticipeert op de extramuralisering door afspraken te maken met corporaties en 

zorgverzekeraars en levensloopbestendig bouwen te stimuleren. Wonen, opvang en begeleiding 

voor de doelgroep van het Regionaal Kompas worden zoveel mogelijk in de directe omgeving 

georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. Hierbij gaat het om het bieden van 

onderdak en begeleiding van personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving.  

Een uitwerking t.a.v. onder meer vervoer, wonen, opvang en begeleiding is te vinden vanaf p. 43 

 

Jeugdwet (H5C) 

De transitie jeugdzorg maakt onderdeel uit van het herontwerp van het sociaal domein. Deze 

transitie volgt een parallel, maar separaat traject omdat jeugd in regionaal verband wordt opgepakt. 

De reden hiervoor is dat regionale samenwerking op onderdelen van de Jeugdwet verplicht wordt 

gesteld. Ook kent het domein jeugd van oudsher een intensieve regionale samenwerking op het 

gebied van het preventieve jeugdbeleid (o.a. Centrum voor jeugd en gezin, jeugdgezondheidzorg et 

cetera). Het preventieve jeugdbeleid is een van de onderwerpen die in relatie staat tot de 

decentralisatie van het sociaal domein. Preventief jeugdbeleid is belangrijk om problemen als 

verwaarlozing, mishandeling en misbruik te voorkomen en instroom in de jeugdhulp te beperken. 

Door risico's bij kinderen en jeugdigen vroeg te signaleren, kunnen hulpverleners snel ingrijpen bij 

beginnende problemen. Het hebben en behouden van goede basisvoorzieningen is ook een van de 

uitgangspunten van het lokale jeugdbeleid. 

 

De regionale visie Iedereen doet mee op het terrein van Jeugd is in alle gemeenten in de regio 

Holland Rijnland vastgesteld en vormt het startpunt van ons beleid. Hiernaast heeft het regionale 

Beleidsplan jeugd Hart voor de jeugd bijgedragen aan de totstandkoming van deze notitie. Om 

herhaling te voorkomen verwijzen wij voor de uitgangspunten op het gebied  van het domein jeugd 

naar het beleidsplan Hart voor de jeugd, dat gelijktijdig met de notitie Herontwerp van het sociaal 

domein ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. 

De 6 pijlers van het toekomstmodel jeugd staan kort beschreven vanaf p. 46 
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Financiën (H6) 

In de eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit Kabinet 

sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het traject in de 

voorgenomen plannen aanbrengt (zoals recent het schrappen van de overkomst van de persoonlijke 

verzorging), zijn de overzichten die in eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein stonden 

achterhaald. Bij gebrek aan duidelijkheid vanuit het Rijk kunnen we op dit moment geen 

geactualiseerd beeld geven. Zodra er meer duidelijkheid over de budgetten is, worden de raden 

vanzelfsprekend direct nader geïnformeerd. 

 

Naast de zorg over de onduidelijkheid over de budgetten één jaar voor de beoogde invoering, 

hebben we ook grote zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet 

limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 15% bij de begeleiding; 

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget wordt overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en gehandicapten, die 

in de plannen met 40% minder budget wordt overgeheveld. Op basis van het herfstakkoord 

bedraagt de korting inmiddels circa 80%; en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie en voor de Wsw), terwijl de 

wet gepaard gaat met een substantiële uitbreiding van de doelgroep. Daarnaast is de hoogte 

van het Inkomensdeelbudget nog ongewis. Dit budget wordt vanaf 2015 via een gewijzigde 

verdeelsystematiek bepaald. 

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten 

die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raden niettemin om nu een besluit te nemen 

over de voorliggende notitie en de daarin benoemde inhoudelijke richtingen. Teneinde op tijd 

gereed te zijn voor de nieuwe taken moeten we in het eerste kwartaal van 2014 immers reeds de 

nodige voorbereidingen opstarten (onder meer verordeningen, inkoop, toegang). Ruimte voor 

uitstel is er, gezien de te voeren procedures en de daarmee samenhangende tijdsinvestering, feitelijk 

niet. 

Mogelijkheden om te voldoen aan de financiële opgave staan genoemd vanaf p. 49 
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Spoorboekje 

Product Toelichting Planning 

Jeugd De Jeugdwet wordt behandeld in de Eerste Kamer 28 januari-19 februari 2014 

3D Herontwerp Vaststelling notitie Herontwerp van het sociaal domein Raad 10 maart 2014 

Jeugd Vaststelling nota Hart voor de jeugd Raad 10 maart 2014 

Participatiewet Behandeling Invoeringswet Participatiewet in Tweede Kamer Vroege voorjaar 2014 

Participatiewet Keuzes over inzet budget op de voorzieningen/instrumenten en doelgroepen College en raad mei/juni 2014 

3D financiën Meicirculaire: inzicht in hoogte budgetten Mei/juni 2014 

Wmo Aanvullingen/wijzigingen op Wmo beleidsnota 2013-2016 

1
e
 deel   

2
e
 deel 

Raad 2
e
 kwartaal 2014 en Raad 3

e
 

kwartaal 2014 

Participatiewet Quotumwet (in kader realisatie garantiebanen) Voor zomerreces 2014 

Participatiewet AMvB Vorm en functie Werkbedrijf Juli 2014 

3D verordeningen Diverse verordeningen op gebied van Wmo, jeugd en werk. De werkgroep 

verordeningen gaat hiermee in het voorjaar 2014 aan de slag 

Raad 3
e
 en 4

e
 kwartaal 2014 

Jeugd Vaststelling uitvoeringsplan jeugd, op basis van de verdere ontwikkelingen en 

de uitkomsten uit de proeftuin. Ter kennisname aan de raad 

College oktober 2014 

Wmo Beleidsregels en besluit College november 2014 

Participatiewet Beleidskeuzes en uitvoering overkomst Wajong November 2014 

Participatiewet Beleidsregels College december 2014 
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Inleiding 

 

De opgave 

De gemeenten staan voor de grootste opgave op het sociaal domein sinds decennia. De gemeenten 

krijgen er door drie decentralisaties (3D) veel nieuwe taken bij.   

Het gaat hierbij om: 

1. De invoering van de Participatiewet; 

2. De decentralisatie van de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf (inclusief vervoer) 

vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo); 

3. De decentralisatie van de Jeugdzorg.  

 

De budgetoverhevelingen die bij deze nieuwe taken horen
1
, gaan gepaard met forse 

rijksbezuinigingen. Dat maakt de opgave niet alleen groot qua inhoud, maar ook qua financiën. Dit 

vraagt in de komende jaren om het maken van (soms pijnlijke) keuzes in de ondersteuning van 

inwoners binnen het sociaal domein. 

 

Kabinetsplannen aan veranderingen onderhevig en nog onzekerheden vanwege parlementaire 

besluitvormingstrajecten 

De plannen voor de drie decentralisaties stammen al uit de tijd van het  vorige kabinet. Bij de 

vorming van het huidige kabinet Rutte II zijn de plannen aangepast. De Wet werken naar Vermogen 

werd de Participatiewet. Bij de Wmo werd de (financiële) tegemoetkoming voor chronisch zieken en 

de extramurale persoonlijke verzorging toegevoegd en werd er een korting van 75% op het budget 

van huishoudelijke hulp opgevoerd. Bij jeugd werd besloten dat ook de intramurale jeugdzorg naar 

gemeenten zal worden overgeheveld.  

Achtereenvolgens hebben het sociaal akkoord (o.a. komst van een Werkbedrijf en invulling van de 

garantiebanen), het zorgakkoord (o.a. korting bij Hulp bij het Huishouden 40% i.p.v. 75%) en het 

begrotingsakkoord (o.a. groot deel van de tegemoetkoming voor chronisch zieken blijft via een 

landelijke fiscale regeling bestaan, gemeenten krijgen nog € 270 miljoen i.p.v. de eerder geplande  

€ 760 miljoen voor een lokale regeling)  geleid tot de nodige wijzigingen in de plannen. De laatste 

majeure wijziging betreft het besluit van staatsecretaris Van Rijn (brief HLZ 6 november 2013) om de 

extramurale persoonlijke verzorging voor 95% niet over te hevelen naar de gemeenten. Deze ingreep 

van het kabinet in de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo betekent dat het over te hevelen 

budget halveert en dat de gemeenten veel minder mogelijkheden hebben om nieuwe combinaties te 

maken van ondersteuningsvormen. Dit maakt zowel de inhoudelijke als financiële taakstelling 

ingewikkelder. 

 

Gezien het feit dat de parlementaire besluitvormingstrajecten  voor een belangrijk deel in het 

beginstadium zitten en de feitelijke behandeling en besluitvorming verder naar achteren verschuift, 

is de kans aanwezig dat hiervoor genoemde wijzigingen als gevolg van alle akkoorden niet de laatste 

zullen zijn. Het vinden van voldoende draagvlak in beide Kamers zal ongetwijfeld ook nog leiden tot 

aanpassingen. Deze onzekerheden maken de voorbereidingen voor de gemeenten lastig, zowel qua 

                                                           
1
 De budgetoverhevelingen vanwege de decentralisaties zorgen ervoor dat het aandeel van het sociaal domein als onderdeel van de 

gemeentelijke begroting behoorlijk zal toenemen tot circa de helft. 
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inhoud als qua tijdigheid. Het vraagt van de gemeenten om bij elke vervolgstap in de 

voorbereidingen telkens weer te anticiperen op de (verwachte) wijzigingen op landelijk niveau.  

 

Maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp 

In de maatschappelijke structuurvisie (MSV) Wij, Leiderdorp is onze ambitie voor het maatschappelijk 

domein tot 2025 vastgelegd. De visie fungeert als een richtinggevend afwegingskader bij nieuwe 

ontwikkelingen, vraagstukken en het formuleren van beleid. Dat geldt ook bij het herontwerp van 

het sociaal domein. De visie is inmiddels ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad (van 

februari 2014). Voor de maatschappelijke structuurvisie wordt de volgende ambitie gehanteerd: 

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door te werken, 

te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de inwoners, het 

maatschappelijk middenveld en de gemeente maken het samen mogelijk dat de inwoners van 

Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. De positie van Leiderdorp in de 

regio versterkt dit” (MSV 2013). 

 

Voorgeschiedenis: herontwerp van het sociaal domein 

We hebben vastgesteld dat we de te decentraliseren taken niet simpelweg kunnen overnemen en 

tegen de bestaande taken aan kunnen plakken. Zowel vanuit de inhoud als vanuit financieel oogpunt 

vragen deze ontwikkelingen om een herontwerp van en innovatie binnen het sociale domein. De 

nieuwe taken hebben daarmee ook gevolgen voor (de uitvoering van) bestaande taken binnen het 

sociaal domein.
 2
 

 

We willen het volgende bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en gebruik 

maken van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun (sociale) netwerk, meer 

zorgen dát in plaats van zorgen voor; 

• de toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen; 

• de ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken; 

• de ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde 

versnippering en overlap in aanbod weg te halen, en meer aan te sluiten bij de inwoner; 

• innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 

• een andere meer doel- en resultaatgerichte manier van sturen door de gemeente.
3
  

 

De gemeenschappelijke noemer van de inhoudelijke opgave van alle decentralisaties is het meer 

uitgaan van de eigen regie en de eigen mogelijkheden van individuele inwoners en groepen van 

inwoners. Voorts gaat het om het bewerkstelligen van een omslag in denken bij cliënten, 

professionals, instellingen en gemeenten (vraaggericht werken), en natuurlijk ook een omslag in 

doen, namelijk een meer integrale blik bij de toegang, het werken volgens de methodiek van 1 cliënt, 

1 plan, 1 regisseur. Veranderen en de noodzaak tot innoveren zullen de komende jaren rode draden 

in het sociaal domein zijn. De gemeente is hierbij een van de actoren in de netwerksamenleving. 

Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om maatschappelijke doelen te bereiken. 

                                                           
2
 Voor Leiden en Leiderdorp geldt dat de keuze voor hervorming en innovatie van het sociaal domein gemaakt is in de notitie Toekomst van 

het sociaal domein, waarmee beide gemeenteraden hebben ingestemd. Voor Oegstgeest en Zoeterwoude geldt dat deze richting aansluit 

bij onder meer de strategische visie Op eigen Kracht  van Holland Rijnland.  
3
 Zie ook pagina 26-28 van de notitie Toekomst van het sociaal domein. 
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De inhoudelijke opgave verschilt evenwel qua aard en nadruk per deelgebied van het sociaal domein: 

1. Bij jeugd worden we verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Kortom, niet alleen de 

bestaande taken op gebied van preventie, jeugdgezondheidszorg etc., maar alle (nu nog 

geïndiceerde) ambulante jeugdzorg, geleverd door diverse partijen, zoals Bureau Jeugdzorg en de 

soms zeer gespecialiseerde jeugdzorg en de intramurale jeugdvoorzieningen.
4
 Deze opgave 

vraagt om een regionale aanpak in Holland Rijnland-verband. We willen de 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur -methodiek versterken door in het verlengde van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) integrale teams van ambulante jeugdhulpverleners op te richten: de Jeugd en Gezinsteams 

(JGT’s). Deze teams krijgen een cruciale rol in het toekomstige stelsel van de Jeugdhulp: het snel 

bieden – of inschakelen – van de juiste integrale hulp. De medewerkers van de toekomstige JGT’s 

zullen afkomstig zijn uit verschillende (bestaande) jeugdhulporganisaties. Door hen samen te 

brengen, wordt het hulpaanbod integraler, doelmatiger en overzichtelijker. Het belang van een 

goede verbinding met het (passend) onderwijs wordt hier eveneens in meegenomen. Hierdoor 

willen we minder onnodig gebruik van specialistische voorzieningen realiseren.  

2. Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor de extramurale individuele en groepsbegeleiding 

(inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen, kortdurend verblijf en voor een lokale 

(financiële) tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien krijgen we voor 

Hulp bij het Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande budget en moeten de 

bestaande welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan alle 

veranderingen in het sociale domein. De nieuwe welzijnsbasis moet de omslag in denken en 

doen ondersteunen en bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit 

inwonerinitiatieven en vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet 

komen. We willen het principe van de Kanteling en het keukentafelgesprek uitbreiden van de 

individuele Wmo voorzieningen naar het totale Wmo-domein, inclusief de uit de AWBZ 

overkomende onderdelen. We willen weg van de indicatie huidige stijl (via protocollen) en meer 

maatwerk (mits financieel haalbaar). Ook willen we het verbinden met het meer gebiedsgericht 

werken. Dit vraagt om een doorontwikkeling van de bestaande Wmo-toegang door middel van 

de vorming van sociaal gebiedsgebonden teams (SGT’s).
 5 

Ook willen we de participatie en 

dagbesteding vanuit de Wmo verbinden met de opgave bij Werk. Een groot deel van de Wmo-

opgave moet lokaal en subregionaal worden aangepakt. Op een beperkt aantal onderdelen loopt 

dit via een regionale aanpak.  

3. Bij Werk zijn we op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor de hervorming van de 

sociale werkvoorziening, de komst van een groot deel van de Wajong
6
-doelgroep naar de 

gemeenten en het oprichten van het Werkbedrijf. Het gaat daarbij onder meer over de invulling 

en concretisering van de uit het sociaal akkoord voortvloeiende garantiebanen en keuzes over de 

inzet van loonkostensubsidies, nieuwe vormen van beschut werk, de koppeling tussen 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (zie ook Wmo) en de Social Firm
7
. De Werk-opgave 

                                                           
4
 Mede door de verantwoordelijkheid voor de zeer gespecialiseerde jeugdzorg en de intramurale jeugdvoorzieningen wijkt de opgave bij 

Jeugd af van die bij de Wmo (en werk).  
5
 We gebruiken hier de term sociaal gebiedsgebonden team omdat de schaal, de vorm en benaming per gemeente zal verschillen. 

Vanwege de schaalgrootte zullen er in Leiden meerdere gebiedsgebonden teams in wijken / districten ingericht worden, waardoor de 

benaming sociale wijkteam (SWT) hier voor de hand ligt. In Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zal de schaal daarentegen niet groot 

genoeg zijn om in meerdere wijken aparte teams in de richten.  In Leiden zal het Servicepunt Zorg als centraal (telefonisch) informatie- en 

adviespunt voor Zorg en Welzijn vooralsnog aanvullend op de SWT’s  blijven bestaan. 
6
 Wajong = Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

7
 Een Sociale Firm is een onderneming met primair een maatschappelijk doel en gezonde financiën als voorwaarde 
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wordt grotendeels subregionaal aangepakt. Op een beperkt aantal onderdelen – Werkbedrijf en 

werkgeversdienstverlening – is een regionale aanpak nodig. Een verschil tussen Wmo en Jeugd 

enerzijds en Werk anderzijds is dat de gemeente op het terrein van werk vooral zelf de 

toegangspoort is. Bovendien ligt de opdracht tot uitvoering niet zozeer bij een veelheid aan 

externe partijen, maar bij een (inter)gemeentelijke onderdeel (De Zijl Bedrijven (DZB) en/of 

Maregroep). Dat maakt de situatie anders en vraagt tevens om een ander soort 

opdrachtgeversrol van de gemeente. 

 

De historie en situatie verschillen eveneens per decentralisatie: 

• Bij Jeugd is er al een netwerkorganisatie CJG per gebied. De vraagstukken van gezinnen met een 

iets uitgebreidere of langdurige ondersteuningsvraag zijn vaak meervoudig en multidisciplinair 

van aard. De gemeente of provincie speelt op dit moment in uitvoerende zin zelf geen rol bij de 

vraagverheldering en toegang voor gezinnen. Binnen het veld zien we veel partijen die jeugdhulp 

bieden. De aard van de opgave vraagt om een regionale aanpak in Holland Rijnland verband, die 

voortborduurt op de bestaande samenwerking op dit thema;  

• Bij de Wmo gaat het om de lokale samenleving waar de eigen regie en eigen kracht van inwoners 

en van inwoners samen meer ruimte moeten krijgen. De vraagstukken van minder zelfredzame 

volwassenen en ouderen met een langdurige ondersteuningsvraag is ten opzichte van Jeugd  

minder vaak meervoudig en multidisciplinair van aard. Bij de Wmo zijn er zowel gemeentelijke 

Wmo-consulenten als ambulante welzijnswerkers in uitvoerende zin betrokken bij de 

vraagverheldering en toegang tot AWBZ of Wmo-ondersteuning. Het veld loopt uiteen, van 

organisaties die collectieve welzijnsvoorzieningen verzorgen, zoals leveranciers van 

scootmobielen,  tot een veelheid aan partijen die individuele of groepsbegeleiding bieden. 

• De uitkeringsverstrekking is een monopolistische taak van de overheid. Het werkplein, een 

samenwerking tussen gemeenten en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), 

vormt al jaren de toegangspoort tot WWB
8
 en WW

9
. Bij Werk is de grote opgave om voor meer 

mensen (door de overkomst van ex-Wajongers en mensen die voorheen een indicatie op grond 

van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kregen) met minder middelen een sterk en effectief 

re-integratiebeleid te behouden. De uitvoering van het re-integratiebeleid is primair belegd bij 

een (inter)gemeentelijk onderdeel (DZB en/of Maregroep).  

 

Doel van deze notitie 

Deze notitie biedt een uitwerking op hoofdlijnen van het herontwerp van het sociaal domein. De 

notitie bevat richtinggevende kaders die de gemeenteraden aan de colleges meegeven voor de 

nadere voorbereidingen van de drie decentralisaties. Hierbij geldt dat Leiden en Leiderdorp in hun 

sociaal maatschappelijke structuurvisies al een aantal richtinggevende uitspraken hebben gedaan 

over sturen en opdrachtgeven, die in deze notitie worden herhaald. Indien dat zo is wordt dit 

aangegeven door de bron te vermelden.  

Na vaststelling van deze notitie volgen de komende maanden per decentralisatie nog verschillende 

deelbesluiten en nadere uitwerkingen. Die behoren deels tot de bevoegdheden van de raden (denk 

aan verordeningen en het beschikbaar stellen van budgetten), en deels tot de bevoegdheden van de 

colleges. 

                                                           
8
 WWB = Wet Werk en Bijstand 

9
 WW = Werkloosheidswet 
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De voorbereidingen op het terrein van Jeugd verlopen op Holland Rijnland niveau en kennen een 

separaat en parallel besluitvormingstraject. Belangrijke onderdelen op het terrein van Jeugd zijn wel 

volledigheidshalve in deze notitie beschreven. 

 

 

Totstandkoming van deze notitie 

Deze notitie is tot stand gekomen met de inbreng en betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) 

cliënten, adviesraden, professionals, vrijwilligersorganisaties en (welzijns- en AWBZ-) instellingen. Bij 

de Wmo zijn drie meedenkgroepen geformeerd: 

• een denktank rond de doelgroep ouderen; 

• een denktank rond de doelgroep volwassenen; 

• een werkgroep van professionals. 

In deze meedenkgroepen zijn tal van onderwerpen bediscussieerd. De resultaten hiervan zijn 

verwerkt in hoofdstuk 5b.  

 

Bij de ambtelijke voorbereiding is samengewerkt door vier gemeenten: in eerste instantie Leiden en 

Leiderdorp, waarbij Zoeterwoude en Oegstgeest later zijn aangesloten.
 
Deze samenwerking sluit 

zowel aan bij het besluit van de wethouders van de sociale agenda van Holland Rijnland om de 

nadere voorbereidingen op de decentralisaties AWBZ en Werk  primair te laten verlopen via de 

subregio’s
10

, als de bestaande samenwerking op een groot aantal terreinen. De gezamenlijke 

inhoudelijke voorbereiding biedt de individuele gemeenten nog alle ruimte en vrijheid om in de 

toekomst keuzes te maken over de gewenste gemeentelijke samenwerking. De notitie is zo 

vormgegeven dat de vier gemeenten op basis van dit stuk, samen of individueel, verder kunnen 

werken aan hun voorbereidingen ten aanzien van de implementatie van de decentralisaties. 

Eventuele specifieke lokale invullingen zijn weergegeven in grijs gearceerde tekstvlakken. Mede als 

gevolg daarvan, maar ook door de in Leiderdorp toegepaste algemene redactie wijken we tekstueel 

in beperkte mate af van de versies van de andere gemeenten. Qua inhoudelijke hoofdlijnen zijn er 

echter geen verschillen.  

 

In bijlage 1 is een lijst van veel gebruikte afkortingen opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht 

gegeven van eerdere nota’s, regionale beleidsnotities en landelijke handreikingen die ten grondslag 

liggen aan deze notitie.  

                                                           
10

 De Leidse regio bestaat oorspronkelijk verder uit de gemeente Voorschoten (zij bereidt zich vooral samen met Wassenaar en 

Leidschendam Voorburg voor op de drie decentralisaties en kent derhalve een eigenstandig traject) en de gemeente Kaag en Braassem (zij 

bereidt zich samen met Alphen en Nieuwkoop voor op de nieuwe taken). 
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Hoofdstuk 1 Sociaal domein in 2020 

 

In dit eerste hoofdstuk schetsen wij het inhoudelijke beeld hoe het sociaal domein er in 2020 

idealiter uitziet en worden de fasen beschreven die nodig zijn om naar dit eindbeeld toe te werken. 

Bij het vormgeven van het sociaal domein wordt uitgegaan van hervorming en innovatie. Het is 

belangrijk te realiseren dat de weg naar het eindbeeld een proces is, waarin de opgedane ervaringen 

en bevindingen tussentijds het beeld kunnen beïnvloeden.  

 

1.1 Visie sociaal domein 

In het sociaal domein van 2020 wordt uitgegaan van mensen die meedoen: iedereen telt mee. 

Mensen gaan naar school, zijn aan het werk, leiden een actief sociaal leven met vrienden en binnen 

diverse verenigingen. Zij voorzien zelfstandig in hun levensonderhoud, voeden hun kinderen op en 

regelen de ondersteuning die in het leven soms nodig is. Op sommige momenten lukt het niet op 

eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. 

Er wordt bij het verlenen van ondersteuning niet langer uitgegaan van wat iemand niet kan, maar 

gekeken naar wat iemand nog wel kan en wat noodzakelijk is om zelf (op termijn) weer te kunnen 

participeren. In de visie gaan we er vanuit dat een groot deel (80%) van onze inwoners zelfredzaam is 

en de noodzakelijke ondersteuning zelf weet te organiseren. 15% van de bevolking heeft een relatief 

beperkte ondersteuningsvraag en 5% heeft een intensieve ondersteuningsvraag, vaak langdurig 

en/of op meerdere levensterreinen. Wanneer het mensen op eigen kracht niet lukt, komt de directe 

omgeving in beeld. Familie, vrienden en buren (vaak als mantelzorger) of eventueel ‘de wijk’ zijn de 

eerst aangewezenen om ondersteuning te bieden. Als deze ondersteuning uit de omgeving van de 

cliënt onvoldoende beschikbaar of onvoldoende te organiseren is, of als de ondersteuningsbehoefte 

zwaarder is dan door de directe omgeving geleverd kan worden, wordt een vangnet geboden door 

de gemeente. De gemeente doet dit vaak niet zelf, maar laat dit over aan het maatschappelijk veld. 

Dit gaat zowel via algemeen toegankelijke collectieve voorzieningen als via individuele 

(maatwerk)voorzieningen. 

De ondersteuning is altijd aanvullend, maatwerk en in principe tijdelijk als dat kan. De ondersteuning 

is er op gericht om mensen zo veel mogelijk in staat te stellen zelf, of met hulp vanuit het sociaal 

netwerk, hun problemen en/of belemmeringen op te lossen.
11

  

 

Als we de visie formuleren vanuit het perspectief van de cliënt, dan hoort hier bij dat cliënten die 

ondersteuning krijgen in 2020 veel vanzelfsprekender dan nu met hun hulpverlener expliciet 

bespreken wat hun wensen en zorgen voor de toekomst zijn. Dit gebeurt naast het gesprek over het 

hier en nu. Cliënten bespreken met professionals waar hun eigen mogelijkheden en waar hun 

grenzen (en die van hun omgeving) liggen.
 12

 

 

 

 

 

                                                           
11

Voor Leiden en Leiderdorp geldt dat deze visie nader staat beschreven in de notitie ‘Toekomst van het sociaal domein’, waarmee de 

gemeenteraden hebben ingestemd. 
12

 Zie ook publicaties Cliënten in beeld I en II. 
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1.2 Het sociaal domein in 2020: wat is er anders? 

Als we een toekomstbeeld willen schetsen van het sociaal domein in 2020, zal er ten opzichte van de 

huidige situatie het nodige veranderen. Aan de hand van een aantal onderwerpen wordt het 

toekomstbeeld weergegeven. 

 

1.2.1 Toegang 

Belangrijk startpunt van het herinrichten van het sociaal domein is de wijze waarop de toegang gaat 

verlopen. Door hierin zowel qua methodiek als wijze van organiseren - vooral bij Jeugd en Wmo - 

grote veranderingen aan te brengen, is de verwachting dat de wijzigingen in de toegang een vliegwiel 

zullen zijn voor de omslag in denken én doen bij gemeente, inwoners en instellingen.  

 

We willen bij de toegang vertrekken vanuit de natuurlijke weg die de inwoner neemt met zijn 

hulpvraag. Daarbij gaan we bij de toegang uit van meerdere ‘vindplaatsen’ en ook meerdere 

toegangspoorten (werk, jeugd, zorg) voor inwoners met een ondersteuningsvraag.
13

  Zo zal het CJG in 

eerste instantie de toegangspoort naar ondersteuning voor opvoedingsvragen en jeugdigen zijn, het 

SGT op de terreinen van zorg en welzijn en het Werkplein voor vragen op het terrein van werk en 

inkomen. De digitale toegangspoort is op alle terreinen, maar zeker bij werk, aanvullend op de 

fysieke toegangspoort. In het licht van het uitgangspunt zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk 

organiseert iedere gemeente de toegangspoorten op lokaal niveau op een wijze die aansluit bij de 

lokale situatie en bestaande structuren. 

 

Centrale elementen ten aanzien van inrichting van de toegang en de gehanteerde werkwijze in 2020:  

• Onafhankelijk van de gekozen ingang door de inwoner, hanteren we overal een eenduidige 

werkwijze; 

• we kijken met een ‘brede integrale blik’ naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang zo optimaal mogelijk dicht bij de 

inwoner te organiseren; 

• we werken vraag- en oplossingsgericht, aanvullend op de eigen regie van de inwoner en diens 

sociale netwerk; 

• in plaats van een indicatie via een protocol werken we met maatwerk per cliënt;  

• per decentralisatie, per gemeente en per team is er ruimte voor verfijning. 

 

Het onderwerp toegang komt verder aan de orde in hoofdstuk 3. 

 

Maatwerk en arrangementen 

Maatwerk betekent niet langer alle inwoners langs de zelfde meetlat halen (indiceren en ‘het recht 

op’ vaststellen). De oplossingen die worden gevonden bij inwoners met ondersteuningsvragen 

kunnen verschillend zijn.  De oplossingen worden samen met inwoners bedacht op basis van de 

persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Randvoorwaarde is de financiële  haalbaarheid van 

de oplossing. In 2020 willen wij meer met algemeen toegankelijke voorzieningen werken, zodat we 

                                                           
13

 Onder vindplaatsen verstaan we alle plekken in de gemeente waar iemand kan binnen lopen (buurthuis, zelfstandig psycholoog, 

vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstelling, aanbieders van ondersteuning, huisarts, school etc.) en zijn vraag ventileert. Onder 

toegangspoort verstaan we de organisatie of team bij wie de burger terecht kan met zijn ondersteuningsvraag, waar de cliënt (samen met 

de professional) op basis van een gesprek, indien van toepassing, komt tot één integraal plan en waar (of via wie) de inzet van de 

professionele langdurige en/of specialistische ondersteuning wordt bepaald.  
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meer kunnen werken zonder indicatie en volgens het principe “ja, tenzij”. Dit betekent dat leden van 

de lokale toegangspoort inwoners zo nodig rechtstreeks kunnen doorverwijzen voor inzet van veel 

van de langdurige ondersteuning en/of niet-specialistische jeugdhulp. Wij verwachten dat voor de 

zware vormen van zorg, zoals residentiële jeugdzorg en langdurige en dure zorgtrajecten, een 

beslissing door een lid van de toegangspoort nodig zal blijven.  

We gaan werken met integrale ondersteuningsarrangementen. Dit in tegenstelling tot de huidige 

situatie met een ondersteuningsaanbod dat bestaat uit losse onderdelen. Van aanbodgericht naar de 

persoon centraal. In het arrangement zullen de doelen en resultaten concreet benoemd worden. 

Regelmatig zullen de gemaakte afspraken en de vorderingen gemonitord worden. Bij het monitoren 

worden instrumenten zoals de zelfredzaamheidsmatrix
14

  gebruikt. 

 

1.2.2 Het sociaal domein opnieuw ingericht 

In 2020 zijn de nu nog op zichzelf staande activiteiten meer met elkaar verbonden en wordt 

doelmatiger en effectiever gewerkt. Hiermee vangen we de bezuinigingen op die gepaard gaan met 

de decentralisaties op het terrein van het sociaal domein. We beogen tevens de sociale 

betrokkenheid te vergroten door het toepassen van maatwerk, het bevorderen van de inclusiviteit 

van mensen, het dichterbij huis leveren van de ondersteuning en het vergroten van de participatie.  

Bij Jeugd moet de bundeling van ambulante hulpverleners uit verschillende organisaties zowel 

bijdragen aan doelmatigheid en effectiviteit, als de handelingsgerichtheid vergroten. Bij Wmo zijn 

welzijn, bestaande individuele voorzieningen Wmo en de begeleiding en het kortdurend verblijf in 

elkaar verweven tot een nieuw geheel. Dat betekent dat er nieuwe vormen van welzijn, Wmo-

voorzieningen en begeleiding ontstaan. We willen meer verbindingen leggen over de grenzen van de 

domeinen heen. Zo zijn bijvoorbeeld in 2020 (een deel van) het beschut werk uit de sociale 

werkvoorziening en het arbeidsmatige gedeelte van de AWBZ-dagbesteding grotendeels 

geïntegreerd. Bovendien willen we dat deze ‘beschutte’ dagbesteding in 2020 voor een belangrijk 

deel op wijkniveau wordt aangeboden.  

 

Structuur- en cultuurveranderingen in de ondersteuning 

Ook de organisatie van de ondersteuning ziet er anders uit. Het vanuit de cliënt denken vraagt van 

organisaties de houding ‘dit is mijn cliënt’ los te laten en te zoeken naar de beste oplossing met de 

cliënt en het organisatiebelang minder mee laten wegen. Het zal leiden tot wijzigingen in de 

ondersteuning zelf. Maatwerk vraagt namelijk ook om een grote mate van flexibiliteit en diversiteit. 

Het andere denken in de visie op ondersteuning vraagt om andere competenties. Organisaties en 

hun personeelsleden moeten hiernaar transformeren. Gemeenten willen daarnaast onnodige 

versnippering en overlap tussen de organisaties zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Innovatie 

Een echt herontwerp van het sociaal domein in 2020 is alleen mogelijk door ruimte te bieden voor 

integraliteit en innovatie te bevorderen. Het leggen van de verbindingen tussen de verschillende 

beleidsvelden is daarbij een eerste stap.  

De Leidse regio is een kennisintensieve regio met veel zorginstellingen die intensief samenwerken 

met de kennisinstellingen. Zo is zorginnovatie een van de speerpunten van de samenwerking tussen 

                                                           
14

 De Zelfredzaamheidsmatrix is een instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) 

gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig 

en volledig kunnen beoordelen. 
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de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en het LUMC. Door ons te blijven richten op innovatie, 

samen te werken met de vele kennisinstellingen in de regio en door steeds op zoek te gaan naar 

nieuwe en creatieve ideeën, kunnen wij de inwoners van onze regio bij het bieden van ondersteuning 

hiervan optimaal laten profiteren en de beschikbaarheid van ondersteuning toekomstbestendiger 

maken.  

 

Integraliteit en de verbindingen met andere beleidsvelden 

 

Samenhang met zorgverzekering, huisarts en wijkverpleegkundige  

In het regeerakkoord Bruggen slaan van het kabinet Rutte II wordt de extramurale zorg uit de AWBZ 

gehaald en verdeeld over de Wmo (AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf en een klein 

stukje persoonlijke verzorging) en de zorgverzekeringswet (Persoonlijke verzorging en Verpleging, 

waaronder de nieuwe functie Thuisverpleging en Behandeling). 

Dit betekent dat gemeenten en zorgverzekeraars  straks samen verantwoordelijk zijn voor de zorg bij 

mensen thuis. Hierbij spelen huisartsen en wijkverpleegkundigen een belangrijke rol. Bovendien 

behoudt in de nieuwe Jeugdwet de huisarts de bevoegdheid om door te verwijzen naar de jeugd-

GGZ
15

. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen met het oog op de gewenste samenhang samen 

moeten werken rondom de toegang en organisatie van de extramurale zorg. Meer in het bijzonder 

zullen huisartsen en de lokale toegangspoorten met korte lijnen, dicht op elkaar georganiseerd 

moeten zijn.  

 

Samenhang met passend onderwijs 

De lokale toegangspoorten werken nauw samen met de scholen, in het bijzonder met de 

schoolondersteuningsteams. Het accent ligt op ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis. In 

complexere gevallen, waarbij meer aan de hand is in het gezin, willen we de toegang via de lokale 

toegangspoort laten verlopen. Het is van belang om uit te werken hoe de lijnen tussen school en de 

lokale toegangspoorten zo kort mogelijk gehouden kunnen worden. Het CJG, waar het 

maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg in deelnemen, speelt hierin een belangrijke rol. 

Een lid van het JGT is vaste contactpersoon voor een school en sluit aan op het ondersteuningsteam 

van de school. Gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen voeren op 

overeenstemming gericht overleg over de beleidsplannen Jeugd en de ondersteuningsplannen van 

de samenwerkingsverbanden in het onderwijs. 

 

1.2.3 Rol gemeente 

We zien de gemeente, de maatschappelijke structuur, en de plek die ieder daarin inneemt als een 

netwerk. In een netwerk word je wederzijds door elkaar beïnvloed. Wij zijn wederzijds afhankelijk en 

met elkaar verbonden en zullen elkaar hard nodig hebben om de transitie en de transformatie goed 

te laten verlopen. Hierbij hoort dat de gemeente ruimte biedt aan anderen in het netwerk en dat we 

vertrouwen hebben in de partners waarmee we samenwerken. 

In de wijze waarop de gemeente sturing geeft aan de transformatie, differentieert zij, vanwege het 

verschil in inhoudelijke opgave en setting, zo nodig per decentralisatie. Gemeenten willen het proces 

van de transitie en de transformatie zo goed mogelijk laten verlopen. Dat doen zij door in eerste 

instantie de regie te houden op de vormgeving en het monitoren van de nieuwe werkwijze en de 
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 GGZ = geestelijke gezondheidszorg 
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financiële risico’s bij de toegangspoorten. De manier waarop deze regie wordt vormgegeven zal per 

terrein verschillen. Op basis van de ervaringen en de voortgang in de transformatie zal de intensiteit 

van de regie van gemeenten veranderen om zo optimaal de ruimte te geven aan anderen.  

 

 

1.3 Fasering  

De opgave die op ons afkomt per 1 januari 2015 vraagt erom gefaseerd te werk te gaan. Er is 

bovendien sprake van een parallel tijdpad van zowel landelijke als lokale besluitvorming. Zoals we 

dat nu ook al doen, houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen en anticiperen daar waar 

mogelijk op. Een goede en heldere informatievoorziening is daarbij vanzelfsprekend. Voor het 

realiseren van de planning richting 1-1-2015 is de voortgang van besluitvorming over de hoofdlijnen 

van het herontwerp van het sociaal domein van belang.  

In 2014 bereiden we de (implementatie van de) decentralisaties in de geest van de uitgangspunten 

uit deze notitie voor. Vóór 1 januari 2015  zullen wij ons concentreren op alle zaken die nodig zijn om 

de nieuwe taken tijdig en adequaat te kunnen uitvoeren. Het accent ligt op de inrichting van de 

vernieuwde toegang tot het sociaal domein en het uitwerken van de nieuwe werkwijze en 

methodieken, de overgang van de huidige cliënten en het vergroten van het draagvlak voor de 

veranderingen, zowel intern binnen de gemeentelijke organisatie als extern: inwoners, organisaties 

en andere belanghebbenden. In het eerste kwartaal 2014 moeten we de inkoop gaan voorbereiden 

om op tijd klaar te zijn. Hetzelfde geldt voor alle verordeningen die in 2014 ter besluitvorming aan de 

raden moeten worden voorgelegd.  In 2014 zullen voorts de eerste stappen worden gezet die 

moeten leiden tot de gewenste veranderingen in de ondersteuning zelf (de inhoud en de wijze 

waarop het wordt georganiseerd en bekostigd).  

 

Niet alles is in 2014 in een keer te realiseren. In de jaren daarna zal verder gewerkt worden aan met 

name innovatie en samenwerking. De fase na de invoeringsdatum van 1 januari 2015 zal worden 

gebruikt om meer ervaring op te doen, t.a.v. de innovaties,  verdere stappen te zetten en de 

noodzakelijke aanpassingen te verrichten om tot een stabilisering van het nieuwe  sociaal domein in 

2020 te komen.  En worden meerdere innovaties opgepakt en uitgevoerd die voor de inhoudelijke 

transformatie nodig zijn ( zie nadere uitwerking van de  fasering in bijlage 9). 
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Hoofdstuk 2 Sturingsfilosofie sociaal domein en sturingsmodellen voor 

de afzonderlijke 3 Decentralisaties16 

 

2.1 Sturingsfilosofie: algemene uitgangspunten voor rol van de gemeente en sturing 

We willen in het sociaal domein van 2020 meer dan nu inwoners, instellingen en ondernemers de 

ruimte bieden om een eigen bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. De gemeente is 

dan één van de partijen in het maatschappelijk krachtenveld. Dat vraagt om een andere rol dan die 

we hadden als gemeente ‘oude stijl’. Onze nieuwe rol vullen we in door:  

• richting te geven; 

• inwoners en gezinnen zoveel mogelijk hun vermogen tot eigen regie te laten benutten; 

• ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners en netwerkpartners, die bijdragen aan de 

geformuleerde doelen en resultaten; 

• vertrouwen te hebben in de partners waar we mee samenwerken;  

• ervoor te zorgen dat deze partners ook vertrouwen hebben in ons (afspraak is afspraak); 

• lef te hebben (bijvoorbeeld om knopen door te hakken). 

 

Bovendien moeten we om maatschappelijk relevante resultaten te boeken in steeds andere rollen 

steeds andere allianties sluiten. Ook binnen één beleidsterrein kan onze rol per situatie verschillen. 

Voor het bepalen welke rol we nemen overleggen we met betrokkenen. Wanneer maatschappelijke 

vraagstukken zo complex zijn dat de betrokken partijen er op eigen kracht niet uitkomen  nemen we 

onze verantwoordelijkheid. Dit betekent niet dat we het dan allemaal zelf oplossen: we vervullen dan 

de rol van regisseur. Als regisseur bundelen we onze gemeentelijke kracht en onze financiële bijdrage 

met het creatieve, organiserend en financiële vermogen van andere overheden, ondernemers, en 

instellingen. Wij brengen waar nodig partijen bij elkaar en organiseren de samenwerking. De wijze 

waarop we onze regierol vormgeven hangt af van de mate van beleidsvrijheid die we rond 

onderwerpen hebben en van het feit of we al dan niet doorzettingsmacht hebben.
17

 Het zal per 

onderwerp verschillen hoeveel ruimte we (kunnen) geven aan de inbreng van en uitvoering door 

anderen. 

 

Uitgangspunt  (bron: maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp) 

• De gemeente wil samen met inwoners, organisaties de beschikbare kennis en capaciteiten 

inzetten voor de samenleving vanuit een gedeeld gevoel van urgentie en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. We werken integraal aan maatschappelijke vraagstukken en zijn 

gelijkwaardige partners (MSV Leiderdorp); 

• De gemeente maakt onderdeel uit van een netwerk en is dynamisch: zij regisseert, faciliteert, 

reguleert, laat los, werkt samen en innoveert. Wij kiezen ervoor vraag- en doelgericht om te gaan 

met onze gemeentelijke middelen en faciliteiten, en versterken of versoberen wat op basis van 

vraag en doel nodig is (MSV Leiderdorp). 

 

                                                           
16

 In dit hoofdstuk bedoelen we met sturingsfilosofie de algemene achterliggende basisgedachten op basis waarvan de gemeente stuurt in 

het sociale domein. Onder sturing(smodel) verstaan we: (het geheel van) de regierol van de gemeente (reikwijdte en mate/diepte van 

sturen), de wijze waarop de toegang wordt georganiseerd en de manier waarop de gemeente opdracht geeft. 
17

 De gemeente wordt door de decentralisaties weliswaar nog veel meer de opdrachtgevende partij in het sociaal domein. Maar op 

bepaalde onderdelen is haar directe zeggenschap beperkt: onderwijs, werkgevers, huisartsen of intramurale  zorginstellingen zoals 

verzorgings- en verpleeghuizen. Op het terrein van zorg zal de gemeente niet de enige opdrachtgever zijn, maar is zij dat samen met het 

zorgkantoor voor de kern AWBZ en de zorgverzekeraars voor de Zorgverzekeringswet. De gemeente is en blijft op dit terrein ook een speler 

binnen een breed samenwerkingsnetwerk. 
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2.2 Sturingsfilosofie naar sturingsmodel 

 

2.2.1 De regierol van de gemeente op het sociaal domein: reikwijdte en diepte 

Ten aanzien van de reikwijdte van de regierol onderscheiden we hier de volgende onderdelen: 

a. regievoeren op het wat (de doelen, de inhoud); 

b. regievoeren op het wie (welke inwoners krijgen welke ondersteuning); 

c. regievoeren op het proces (de structuur, de samenwerking); 

d. regievoeren op het hoe (de activiteiten en de producten die ingezet worden om de doelen te 

bereiken); 

e. regievoeren op de gewenste cultuur; 

f. regievoeren op de efficiënte en effectieve inzet van financiën. 

 

Gezien de enorme transformatie-opgave zien we dat al deze zes hierboven genoemde elementen 

vragen om regie vanuit de gemeente:  

• de gemeente zal de doelen stellen ten aanzien van het herontworpen sociaal domein. Dit 

herbenoemen van de doelen zal zij niet alleen doen maar in samenspraak met inwoners, 

professionals en instellingen. Het primaat ligt bij de gemeenteraad; 

• de gemeente zal (bij Werk in het team Werk &  Inkomen en/of in het Sociale 

Werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) als onderdeel van de gemeente of in een 

Gemeenschappelijke Regeling; bij de Wmo via de sociale gebiedsgebondenteams; en bij 

Jeugd via CJG en de JGT in afstemming met het onderwijs) samen met de cliënt (her)bepalen 

of en welke aanvullende ondersteuning, al dan niet tijdelijk, noodzakelijk is; 

• de gemeente zal de oude structuur van AWBZ en jeugdzorg grondig herzien en sturen op een 

andere wijze van toegang en arrangeren (1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur) en op andere 

samenwerkingsverbanden van instellingen; 

• de gemeente wil op hoofdlijnen sturen op de hervorming van de activiteiten en producten 

die samen het arrangement maken. Het herbenoemen van bestaande activiteiten en 

producten zal gebeuren in samenspraak met inwoners en instellingen (zie ook hoofdstuk 4 

over opdracht geven); 

• voor het welslagen van de transformatie is een omslag van denken en doen bij inwoners, 

professionals, instellingen en gemeente belangrijk. Minder claimgericht, minder zorgen voor 

en meer zorgen dat, minder aanbod- en productiegericht en meer vraaggericht, minder 

succesvolle producten van collega's dubbelen en meer focus op de sterke kanten van een 

instelling, minder "mijn" cliënt en meer "onze" cliënt, minder concurrentie en meer 

samenwerking. In het gesprek met mensen staat ontwikkelen van persoonlijke 

mogelijkheden voorop. Dat wil zeggen dat we naast het in kaart brengen van de beperkingen 

en de mogelijke oplossingen op dat vlak ook kijken naar iemands talenten. Het benutten van 

de talenten van inwoners is verrijkend voor de mensen zelf en voor hun omgeving.  

De omslag in denken en doen is een gezamenlijk traject van gemeenten, instellingen en 

inwoners en zal enige jaren vergen. De gemeente zal in de eerste tijd op dit punt een 

aanjagende rol vervullen; 

• de gemeente draagt zorg voor de verdeling van de schaarse beschikbare middelen over de 

vragers en de leveranciers van ondersteuning. Zij stuurt hierbij op de efficiënte en effectieve 

inzet van de middelen en zal op zoek gaan naar andere, nieuwe, prikkels aan instellingen ter 

ondersteuning van de beweging die bij het vorige punt ten aanzien van de omslag in doen 
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zijn genoemd. Gezien het openeinde-karakter van de regelingen is het van belang om de 

uitgaven gedurende het jaar nauwlettend te monitoren. 

 

2.2.2 De regierol van de gemeente: differentiatie per decentralisatie  

We differentiëren per deelterrein in de mate waarin we als gemeente zelf aan het roer willen staan. 

Dit is in het onderstaande schema weergegeven.  

 

Reikwijdte van regierol op 6 

elementen 

Schaal mate van sturen door gemeente 

Vooral vanuit gemeente                               Veel meer via het veld 

1. Doelen    Jeugd 

Wmo 

Werk 

       

2. Toegang Werk    Wmo   Jeugd*   

3. Structuur   Jeugd 

Wmo 

Werk 

       

4. Aanbod Werk    Wmo   Jeugd   

5. Cultuur   Werk  Wmo  Jeugd*    

6. Financiën Werk   Wmo  Jeugd*     

* De sturing op de andere manier van werken binnen het jeugd en gezinsteam, de cultuur en de financiën gebeurt bij Jeugd samen de 

andere gemeenten van Holland Rijnland via een inhoudelijke en financiële coach, niet door als gemeenten zelf onderdeel te zijn van de 

JGT’s.   

 

Het verschil in de mate van sturing vanuit de gemeente weerspiegelt grotendeels de betrokkenheid 

van de gemeente in de uitvoering op de verschillende deelterreinen. Bij Werk is de gemeente  

verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking en re-integratie. Bij de Wmo liggen de collectieve 

voorzieningen in het welzijnsveld, terwijl dit bij de individuele maatwerkvoorzieningen verloopt via 

de gemeentelijke Wmo consulent. Bij Jeugd ligt de uitvoering van oudsher in het veld.  

 

We zullen per deelterrein zoeken naar een evenwicht tussen ruimte bieden en controle houden. Op 

basis van de ervaringen en de voortgang in de transformatie zal de intensiteit van de regie van 

gemeenten veranderen. Het  genoemde evenwicht tussen controle houden en het zo optimaal 

mogelijk ruimte geven, zal door de tijd heen aan verandering onderhevig zijn. De reikwijdte waarover 

de gemeente wenst en genoodzaakt is om op te sturen, zal in de loop der jaren verkleinen. 

Randvoorwaarden zijn dat: 

• de werkers uit dat team goed in staat zijn om samen met de inwoners arrangementen, 

aanvullend op de eigen regie en kracht-mogelijkheden van die inwoners, vorm te geven en 

de vraag naar langdurige en/of specialistische hulp en ondersteuning inderdaad weten te 

beperken. Dit vraagt onder meer een onderling corrigerend vermogen van de leden van deze 

teams. Overigens zijn de ervaringen in SGT en JGT op dit positief; 

• een nieuwe structuur van toegang is ontstaan (en de onvermijdelijke kinderziektes eruit zijn); 

• de oude enigszins aanbod- en productiegerichte ondersteuning zich echt gekanteld heeft 

naar een vraaggerichte inzet van ondersteuning; 

• de omslag in denken en doen goed op gang is gekomen. 
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2.3 Van sturings- naar uitvoeringsmodel  

Er kunnen verschillende varianten worden onderscheiden waarop de gemeenten de toegang en de 

inkoop van ondersteuning op het terrein van Wmo (en Jeugd) zouden kunnen vormgeven.
 
Deze staan 

opgenomen in het overzicht in bijlage 3.
18

 Wij kiezen voor een lokale invulling van het 

regisseursmodel, waarbij de gemeente of het gebiedsteam de regisseur is.  

 

Onze lokale invulling van dit regisseursmodel bestaat uit de volgende punten:  

• de gemeente formuleert de wijze van toegang (zie ook hoofdstuk 3); 

• het Werkplein (in samenwerking met het SW-bedrijf), SGT en CJG en JGT hebben de taak de 

vraag te verhelderen, zelf lichte en kortdurende ondersteuning te bieden, het integrale 

arrangement (1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur) op te stellen en de uitvoering van het arrangement 

te monitoren (regie op de voortgang in het proces). Het arrangement bestaat uit 

verschillende bouwstenen;
19

 

• het Werkplein (in samenwerking met het SW-bedrijf),  SGT en JGT kunnen bij het maken van 

een arrangement (de bouwstenen), naast de eigen regie en eigen mogelijkheden en het 

sociale netwerk van mensen, putten uit: 

o vrijwilligers en algemene vrij toegankelijke (gesubsidieerde) (welzijns)voorzieningen; 

o het gecontracteerde vraaggericht aanbod aan langdurige en/of gespecialiseerde 

ondersteuning. 

o Individuele maatwerk voorzieningen 

• de gemeente (of de regio namens deze) financiert de partners in SGT en JGT; 

• de gemeente (of de regio namens deze) contracteert de langdurige en/of gespecialiseerde 

ondersteuning waarvan SGT en JGT gebruik kunnen maken. 

 

Als we het bovenstaande in een plaatje weergegeven ziet dit er als volgt uit: 

 

 
                                                           
18

 Deze vijf varianten zijn ontleend van Prof Dr. Jan Telgen.  
19

 Vooralsnog wordt er gekozen voor een nuanceverschil in de knip tussen lichte en gespecialiseerde en tussen kortdurende en langdurige 

ondersteuning bij het SGT  en JGT. Dit heeft onder meer te maken vanwege het feit dat bij de Jeugdzorg de gemeenten ook 

verantwoordelijk worden voor de intramurale jeugdzorg en specialistische behandeling terwijl bij de Wmo de gemeenten niet 

verantwoordelijk worden voor de intramurale ondersteuning of gespecialiseerde behandeling. Daarom wordt er bij het SWT vooral licht en 

kortdurende ondersteuning gegeven en wordt alle langdurige ondersteuning uit de algemene voorzieningen of te contracteren aanbod 

gehaald. Bij Jeugd levert de toegangspoort CJG eenvoudige (enkelvoudige) ondersteuning en werkt het JGT in haar verlengde en zal ook 

langdurige begeleiding van het gezin via het JGT lopen. Bij het JGT ligt de knip meer tussen wel en niet gespecialiseerde hulp terwijl bij de 

Wmo de knip meer ligt tussen kortdurend en langdurig. 
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Uitgangspunten 

a) De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale 

uitwerking van het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het 

gebiedsteam) regisseur is. Doel is de regievoering waar mogelijk gefaseerd te verkleinen en 

de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk over te dragen aan de professionals. 
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Hoofdstuk 3 Toegang tot sociaal domein 

 

Inleiding 

Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop inwoners met een 

ondersteuningsvraag zich melden of worden gemeld. Toegang is de deur naar het antwoord op de 

(hulp)vraag: er vindt vraagverheldering plaats, er wordt informatie en advies gegeven, en indien 

nodig een arrangement samengesteld. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de te maken beweging 

richting Integrale Toegang, met als streven per 1-1-2015 de toegang tot het sociale domein voor de 

inwoner helder te borgen.  

 

3.1 Hoofdlijnen voor de invulling van de Toegang tot het Sociale Domein 

 

3.1.1 Hoofdlijnen toegang en gebiedsgebonden werken 

Op basis van de op Holland Rijnland-niveau vastgestelde uitgangspunten
20

, de voorbeelden uit 

andere gemeenten en de gesprekken die we in de Leidse regio met diverse betrokkenen hebben 

gevoerd over de uitwerking van scenario 3, zijn we gekomen tot de volgende hoofdlijnen voor 

respectievelijk de toegang tot het sociale domein en het gebiedsgebonden werken. 

 

Hoofdlijnen toegang: 

• de inwoner staat centraal bij het vormgeven van de toegang; 

• de natuurlijke weg van de inwoner met een vraag is leidend; 

• er zijn meerdere ‘vindplaatsen’ en toegangsmogelijkheden;  

• we organiseren de toegang zoveel mogelijk in samenhang;  

• waar mogelijk en wenselijk werken toegangspoorten geïntegreerd; 

• we richten de toegang zo efficiënt en effectief mogelijk in; 

• we werken digitaal waar het kan, aanvullend op de fysieke toegangspoort; 

• onafhankelijk van de gekozen ingang hanteren we overal een eenduidige werkwijze; 

• we nemen afscheid van de huidige manier van indiceren en gaan werken met arrangementen 

en maatwerk; 

• we kijken met een brede integrale blik naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van vraagverheldering en de werkwijze van 1 gezin/cliënt, 1 plan, 1 

regisseur; 

• we stimuleren de eigen regie van de inwoner en diens sociale netwerk;  

• de focus is oplossings- en vraaggericht.  

 

Hoofdlijnen gebiedsgebonden werken: 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren;  

• elke inwoner kan terecht bij een gebiedsgebonden team;  

• inrichting vanuit de natuurlijke weg die de inwoner volgt;  

• verfijning per decentralisatie, per gemeente en per team; 

                                                           
20

 In dit hoofdstuk borduren we voort op de Regionale notitie Integrale Toegang tot het sociale domein: Een goede toegang is meer dan 

een brede deur en een lage drempel. 
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• samenstelling teams geschiedt op basis van een gebiedsanalyse; 

• minder vaak voorkomende expertise wordt als dat nodig is ‘ingevlogen’; 

• korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1
ste

 lijnondersteuning en de 

huisartsen.  

 

3.1.2 Verfijning per decentralisatie en per gemeente 

In een context van veranderende regelgeving en opvattingen is het van belang dat de toegang tot het 

sociale domein voor de inwoner helder, eenduidig en laagdrempelig is. Daarom kiezen we bij de 

uitwerking van het sociale domein voor drie natuurlijke toegangspoorten: 

 

  Jeugd 

• De CJG’s blijven – naast onderwijs en de huisartsen – de eerste toegangspoort voor vragen 

Jeugdzorg (semi-generalisten). 

• In JGT’s wordt als onderdeel van het CJG de toegangstaak neergelegd voor zwaardere jeugdzorg 

(semi-specialisten, ambulante hulpverleners; gebruikmaking methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur).  

 

  Zorg en welzijn 

• Inwoners kunnen met ondersteuningsvragen zo dicht mogelijk in hun leefomgeving terecht bij 

een SGT. 

• De grootte van de gemeente en de problematiek zijn bepalend voor aantal, inrichting en 

samenstelling van de SGT’s. 

• De gemeentelijke toegangstaken voor de ondersteuning op het gebied van zorg & welzijn zijn 

per 1-1-2015 gebiedsgebonden geborgd. 

 

  Werk 

• Het Werkplein blijft de natuurlijke toegangspoort voor inwoners met ondersteuningsvragen op 

het terrein van werk & inkomen.  

• Het dicht bij huis bieden van ondersteuning gebeurt via de digitale weg bij uitkeringsaanvragen. 

 

Verfijning per gemeente: 

• Elke gemeente bepaalt afzonderlijk wat de best passende vorm van gebiedsgebonden werken 

is. 

 

Algemeen: 

• De gemeente neemt de regie bij de totstandkoming van de gebiedsgebonden teams.  

 

Uitgangspunt 

b) Voor de toegang tot ondersteuning in het sociale domein worden meerdere toegangspoorten in 

samenhang georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn:  

de inwoner staat centraal, de hantering van de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, focus op 

samen mét en vraag- en oplossingsgericht. 
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Uitgangspunt 

c) Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren: het 

CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot de Jeugdzorg, Sociaal 

Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte onderlinge lijnen, ook tot de 

toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, 

de 1
ste

 lijnondersteuning en de huisartsen zijn van groot belang. 

 

3.2 Herontwerp van de toegang tot het sociale domein 

 

3.2.1 Eenduidige werkwijze: vraagverheldering, 1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur, regie bij de inwoner 

Bij de inrichting van het toegangsmodel 3D ’s is ervoor gekozen om de natuurlijke weg van de 

inwoner met een vraag leidend te laten zijn. Waar de inwoner zich ook meldt, hij of zij kan ervan 

verzekerd zijn dat er sprake is van een zelfde brede integrale blik en eenduidige methodiek. Inwoners 

ervaren dat de ondersteuning zo integraal mogelijk en op een laagdrempelige wijze wordt 

aangeboden en aanvullend is op de eigen mogelijkheden. 

 

Vraagverheldering via een gesprek (bij de Wmo is het keukentafelgesprek inmiddels een gevleugelde 

term) zal vanaf 2015 in het gehele sociale domein de werkwijze zijn. Is het een enkelvoudige vraag of 

speelt er ook op andere leefdomeinen een probleem? In het gesprek zullen de principes van eigen 

kracht, eigen regie, de netwerkbenadering, maatwerk, integraliteit en inclusiviteit centraal staan bij 

het bepalen van de eventuele ondersteuning die nodig kan zijn om de vraag van de cliënt tegemoet 

te treden. In het gesprek is ook oog voor de mantelzorger en diens belasting. 

 

De werkwijze 1 cliënt (gezin), 1 plan, 1 regisseur wordt de standaard aanpak. Dat betekent dat iedere 

toegangspoort op een integrale wijze en met een oplossingsgerichte houding zal kijken op welke 

leefdomeinen de inwoner een vraag heeft, zodat het plan integraal samen met de inwoner kan 

worden opgesteld. De leefdomeinen zijn onder meer: inkomen, schulden, werk, opleiding, 

dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, 

ADL-vaardigheden (= Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), sociaal netwerk, maatschappelijke 

participatie en justitie. Is er specifieke deskundigheid nodig om tot goede oplossingsgerichte 

afspraken te komen, dan wordt deze expertise via korte lijnen ‘ingevlogen’ en betrokken om tot een 

integraal arrangement te komen. 

 

Eigen inbreng van de inwoner en ondersteuning worden op elkaar afgestemd. De regie wordt zoveel 

mogelijk bij de inwoner gelegd. Cliëntondersteuners kunnen hulpvragers hierbij ondersteunen. In 

geval van onoverbrugbare meningsverschillen kan in eerste instantie bemiddeling en eventueel 

vervolgens een toegankelijke klachtenprocedure uitkomst bieden.  

 

3.2.2 Verbindingen tussen de domeinen  

Daarnaast is de mate van overlap tussen de 3 domeinen belangrijk voor de inrichting van het 

toegangsmodel in de vorm van korte lijnen en goed werkende verbindingen. De overlap tussen de 

domeinen zit vooral bij niet zelfredzame volwassenen, mensen met een psychiatrische aandoening, 

licht verstandelijk beperkten, en gezinnen met jeugdproblematiek. Hulpbehoevenden in deze 

doelgroepen melden zich niet altijd zelf bij een loket, maar komen ook via verwijzing binnen. 

Belangrijk is dus dat mogelijke verwijzers op de hoogte zijn van de eenduidige toegang waar iemand 
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verder kan worden geholpen. Een belangrijke rol vervullen hierbij de huisartsen en onderwijs. Zij 

zullen goed geïnformeerd moeten worden over de veranderingen op het terrein van de toegang en 

het gekanteld denken. Verder bieden de bestaande (vang)netwerken (OGGZ
21

 netwerk, 

zorgnetwerken e.d.) hiervoor een basis.  

 

3.2.3 Gebiedsgebonden werken 

Gebiedsgebonden werken is niet nieuw. Het past in de trend van de afgelopen jaren om de 

dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren.
 22

 Dit gebiedsgebonden werken kan 

zowel betrekking hebben op de toegang als op het leveren van de daadwerkelijke ondersteuning bij 

de mensen thuis. Een aantal maatschappelijke partnerorganisaties heeft de afgelopen jaren al 

stappen naar wijk- of gebiedsgericht werken  gezet.  

In deze paragraaf concentreren we ons op het gebiedsgebonden werken bij de toegang.
23

 Zowel bij 

de Wmo als de jeugd herontwerpen we de toegang om zodoende een vliegwiel te creëren voor de 

transformatie van deze delen van het sociaal domein.  

• De uitvoering van de toegangstaak wordt door de vorming van SGT’s gebiedsgebonden 

ingericht. Het doortrekken van de Kanteling van de individuele Wmo voorzieningen naar de 

hele Wmo inclusief de nieuwe taken die met de decentralisatie van delen van de AWBZ 

overkomen naar de Wmo, moet de omslag in denken en doen bevorderen. Kennis t.a.v. de 

problematiek van de nieuwe doelgroep wordt geïncorporeerd in het team. Waar nodig wordt 

met korte lijnen specifieke expertise van specialisten ‘ingevlogen’. 

• De Jeugd & Gezinsteams vervullen een cruciale rol in het nieuwe toekomstmodel voor de 

toegang tot de zwaardere Jeugdzorg.
24

 De teams krijgen als opdracht mee het verhogen van de 

kwaliteit van de jeugdhulp door het snel bieden – of inschakelen -  van de juiste hulp en het 

verminderen van onnodig gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. Hiertoe wordt de 

expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel in gebiedsgebonden 

teams samengevoegd zodat het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker wordt. Daarmee 

worden ook de JGT’s  - als een soort 2
e
 lijn achter de CJG’s - een belangrijke toegangspoort tot 

de zwaardere jeugdzorg. 

 

Het jaar 2014 wordt gebruikt om zowel de werkwijze in de sociale gebiedsgebonden teams als de 

jeugd- en gezinsteams verder uit te testen. Belangrijk aspect bij het aan de slag gaan van de teams en 

het maken van een omslag in werken is een onderling corrigerend vermogen van de leden van deze 

teams. Teamleden moeten onderling kritisch naar elkaar kunnen zijn op welke ondersteuning 

noodzakelijk is. Dat betekent onder andere niet alleen oog hebben voor hoe het voor één bepaalde 

cliënt de beste ondersteuning regelen, maar ook hoe de totale doelgroep het best geholpen kan 

worden. Een team zal hierin gecoacht worden. 

Er kunnen per gemeente en/of per gebied verschillen ontstaan in de inrichting van SGT’s en de JGT’s. 

In de te draaien proeftuinen in 2014 worden verschillende ervaringen opgedaan. Zo werken de 

gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude in 2014 samen in een proeftuin JGT.  
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 OGGZ = openbare geestelijke gezondheidszorg 
22

 Zo werken de Wmo-consulenten in Leiden sinds een jaar gebiedsgewijs. 
23

 Het meer gebiedsgericht leveren van  daadwerkelijke ondersteuning komt aan bod in hoofdstuk 5. 
24

 Zie toekomstmodel Jeugdhulp Holland Rijnland. 
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3.2.4 Uitwerking per decentralisatie 

We beschrijven in deze paragraaf afzonderlijk de toegang tot de domeinen jeugdzorg, zorg & welzijn, 

en werk & inkomen. Hierbij wordt ook kort stilgestaan bij de huidige wijze van toegang tot 

ondersteuning in het betreffende leefdomein. De Leidse regiogemeenten delen de uitgangspunten, 

maar kiezen elk voor een eigen passende verfijning en invulling. De keuzes van de afzonderlijke 

gemeenten
25

  zijn in onderstaande grijs gearceerde kaders weergegeven. 

 

Toegang tot Jeugdzorg  

Het organiseren van toegang tot de jeugdzorg is met de decentralisatie van de jeugdzorg een nieuwe 

opdracht voor de gemeente. Samen met de regiogemeenten is op Holland Rijnland-niveau gewerkt 

aan een nieuwe werkwijze – ook voor de toegang.
26

  

Voor ondersteuningsvragen gerelateerd aan jeugdzorg geldt dat zowel de huisartsen, de CJG’s en de 

scholen de ‘natuurlijke’ plekken zijn waar de inwoner binnenkomt als deze zorgvragen heeft met 

betrekking tot zijn of haar kind. De ervaring leert dat 80% van de vragen enkelvoudig is. Deze vragen 

kunnen ter plekke opgepakt worden. Als er meer aan de hand is – de 20% meervoudige en complexe 

vragen -  wordt de vraag opgepakt door een ambulante hulpverlener - semi-specialist - uit het JGT. In 

dit team werken meerdere hulpverleners uit de jeugdzorg samen. Hierbij wordt niet alleen naar 

specifieke jeugdzorgvragen gekeken, maar ook de verbinding gelegd met andere leefdomeinen. 

Samen met de cliënt wordt conform het model 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in gezamenlijkheid een 

ondersteuningsplan opgesteld. Kortdurende zorg en ambulante langdurige zorg kunnen direct door 

de professionals van het JGT geleverd worden. Voor de uitvoering van specifieke langdurige zorg kan 

een verwijzing plaatsvinden naar specialistische zorg. Doel is om naast preventie zoveel mogelijk in 

samenhang op te pakken en duurdere vormen van specialistische jeugdzorg waar mogelijk  te 

voorkomen.
27

 

 

Toegang tot Zorg en Welzijn 

De huidige toegang tot het domein Zorg en Welzijn is divers. Voor veel welzijnsactiviteiten geldt vrije  

toegankelijkheid als het gaat om algemene of collectieve voorzieningen.  Zorgvragen die onder de 

huidige Wmo vallen komen bij het gemeentelijke Wmo-loket binnen. Inwoners melden zich hier met 

vragen over mantelzorg, algemene welzijnsvoorzieningen,  woningaanpassingen, hulpmiddelen, 

vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp en AWBZ-zorg. De gemeentelijke Wmo-loketten 

adviseren mensen, nemen individuele aanvragen voor een voorziening in behandeling en verwijzen 

door (bijvoorbeeld naar de AWBZ). 

 

Met de decentralisatie van de extramurale delen van de AWBZ – met name begeleiding - staan we als 

gemeenten voor de vraag hoe de toegang voor de nieuwe en ook bestaande zorg- en welzijnstaken 

vorm te geven.  
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 Onder voorbehoud van Oegstgeest. 
26

 Zie het Toekomstmodel voor het Jeugdstelsel Holland Rijnland, waarin ook ingegaan wordt op de te organiseren proeftuinen in 2014.  
27

 In Leiden zal het Servicepunt Zorg een rol blijven vervullen in de periode van vorming van een stadsdekkend  voor burgers goed werkend 

systeem van gebiedsgebonden teams. In de regiogemeenten zal het huidige Wmo loket meegenomen worden in de organisatie van het 

gebiedsgebonden team. 
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Net als bij de toegang tot de domeinen jeugdzorg en werk & inkomen geldt ook voor de toegang tot 

zorg & welzijn dezelfde eenduidige werkwijze van vraag- en oplossingsgerichtheid, met brede 

integrale blik en gebruikmaking van de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De 

keukentafelgesprekken bij de hulpvrager thuis  – succesvol gebleken tijdens de uitvoering van de 

Kanteling - zijn geïncorporeerd in de nieuwe werkwijze. Tijdens deze gesprekken wordt primair 

ingegaan op wat de hulpvrager en diens omgeving zelf bij kan dragen aan een oplossing.  

 

Toegang tot Werk & Inkomen  

Het op orde hebben van de toegang voor vragen op het domein van werk & inkomen is een lopende 

opgave voor de gemeenten. Het ‘nieuwe’ voor de gemeenten zit hem in de uitbreiding van de 

toegang voor de doelgroep ex-Wajong en de doelgroep die in het verleden kon instromen in de Wsw 

of de Wajong en het mogelijk maken van een meer integrale werkwijze voor de toegang. 

 

Voor de toegang tot werk geldt dat het Werkplein als de natuurlijke toegangspoort voor de inwoner 

gehandhaafd blijft. Het Werkplein is een aantal jaren geleden in nauwe samenwerking met het UWV 

tot stand gekomen  en voor de inwoner inmiddels een vertrouwde plaats om specialistische vragen 

op het gebied van werk en inkomen te stellen. Ook in de nabije toekomst blijft deze kennis hier 

geconcentreerd.  

De eerste stap voor de toegang tot inkomensondersteuning verloopt al enige tijd digitaal. De 

rechtmatigheidsbeoordeling (recht op uitkering) gebeurt door specialisten in de backoffice. Datzelfde 

geldt o.a. voor de beoordeling en de uitvoering van specialistische schuldhulpverleningstrajecten en 

ondersteuning m.b.t. de doelmatigheid (uitstroom naar werk). Deze werkwijze blijft gehandhaafd. In 

het nieuwe toegangsmodel wordt er naar toe gewerkt dat in de gebiedsgebonden teams voor jeugd 

& gezin en zorg & welzijn enige kennis bij de professionals over het leefgebied werk & inkomen 

aanwezig is, zodat ook van hieruit informatie verstrekt en aan preventie gedaan kan worden. 

Voorbeelden zijn basale kennis over schuldhulpverlening en mogelijkheden voor re-integratie- en 

inkomensondersteuning. Zodra in een cliëntgesprek vanuit een gebiedsgebonden team duidelijk is 

dat er meer specialistische kennis nodig is, wordt deze vanuit de back-office van de gemeente 

geboden. De lijnen zullen hiertoe verkort worden.
 
 

Voor de medewerkers op het Werkplein die in de eerste plaats met ondersteuningsvragen richting 

werk en inkomen te maken krijgen geldt dat zij met de komst van de drie decentralisaties volgens 

een zelfde en integralere manier gaan werken: met een brede blik in beeld brengen van de vraag, 

oplossingsgericht toewerken naar een integraal plan met daarin de inzet van de eigen mogelijkheden 

en kracht van de hulpvrager. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden 

gestimuleerd om te participeren, mogelijk door het doen van zinvolle activiteiten in de wijk. 

 

3.2.5 Uitwerking per gemeente 

Uitgangspunt is die toegang tot de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren en 

deze in gebiedsgebonden teams te beleggen. Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven verschilt 

de invulling per gemeente. Het gaat hier immers om maatwerk. 
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Werk 

 

Leiden en Leiderdorp 

Leiden en Leiderdorp laten hun klanten eerst zelf nadenken hoe zij zo snel mogelijk weer in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. Daartoe maakt de klant een eigen plan van aanpak. Zelfredzame 

klanten krijgen drie maanden de tijd om zonder ondersteuning naar werk te zoeken. De 

klantmanager heeft vooral een coachende rol en stimuleert de klant zoveel mogelijk zelf contacten 

te leggen. Minder zelfredzame klanten krijgen ondersteuning van het Participatiecentrum. De 

backoffice richt zich op klanten die nog niet aan het werk kunnen.  

 

Oegstgeest en Zoeterwoude  

PM 

 

Wmo  

Leiden 

De gemeente Leiden bereidt zich met de vorming van Sociale Wijkteams voor op het borgen van de 

toegang tot het sociale domein, met name op het gebied van welzijn en extramurale zorg. De SWT’s 

staan ook open voor vragen op andere leefgebieden als werk, gezondheid, inkomen, opvoeding en 

wonen. In aparte besluitvormingstrajecten zijn de uitgangspunten ten aanzien van de vorming van 

de (SWT’s)
28

 vastgelegd.  

De sociale wijkteams  hebben – anders dan in het geval van buurtinitiatieven - gemeentelijke 

toegangstaken. In Leiden worden vóór 1-1-2015 vijf van deze sociale wijkteams opgericht die 

stadsdekkend opereren. In de periode daarna - indien de situatie en de opgedane ervaringen 

daartoe aanleiding geven – kan dit eventueel worden uitgebreid tot meer sociaal wijkteams, die een 

kleiner gebied (met bijvoorbeeld met 15.000 inwoners, 8 à 10 teams) bestrijken.  

 

Leiderdorp 

Omdat de term ‘wijk’ qua volume niet passend is op Leiderdorp, wordt hier gesproken over sociale 

gebiedsgebonden teams. Op basis van een analyse van de vraag, behoeften, demografische en 

sociale kernmerken van Leiderdorp wordt de verdere invulling van het gebiedsgebonden team 

uitgewerkt. Leiderdorp wil toe werken naar een SGT waarin het CJG en JGT gezamenlijk de toegang 

en ondersteuning bieden voor alle inwoners. Ook vanuit het domein werk zullen taken en functies 

worden ondergebracht bij het gebiedsgebonden team, om zo de integrale ondersteuning te 

versterken. 

 

Zoeterwoude  

Zoeterwoude wil een samenhangende toegang waarbij: 

- inwoners met vragen en ondersteuning een integrale aanpak krijgen; 

- er een sociaal team is waar inwoners met al hun ondersteuningsvragen terecht kunnen. 

 

Oegstgeest  

PM 

 

                                                           
28

 Zie  o.a. stukken Leiden t.b.v.  commissievergadering 17-10-2013: Brief aan raad inzake overzicht en planning van Sociale Wijkteams 

(B&Wnr. 13.0878) en wethoudersmemo Beantwoording aanvullende vragen commissieleden inzake de collegebrief over de Sociale 

Wijkteams. 
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Jeugd 

 

Leiden 

Leiden kiest voor aparte jeugd & gezinsteams. Zowel in 2013 als in 2014 wordt in een aantal 

proeftuinen in de wijk de nieuwe werkwijze met gebruikmaking van de methodiek 1 gezin 1 plan 1 

regisseur verder uitgetest. Het beleid, de inkoop en het sturen op kwaliteit t.a.v. de jeugd- en 

gezinsteams vindt regionaal vanuit Holland Rijnland plaats; de aansturing van de uitvoering van de 

teams lokaal. 

 

Leiderdorp en Zoeterwoude 

Leiderdorp zal samen met gemeente Zoeterwoude een proeftuin (pilot) doen voor de ontwikkeling 

van de jeugd & gezinsteams. Op dit moment is het al zo dat er inwoners van Zoeterwoude bij het 

CJG van Leiderdorp komen met vragen.  

 

Oegstgeest  

PM 

 

Verbinding toegang Wmo en Jeugd 

 

Leiden 

In Leiden wordt vooralsnog gestart met aparte SWT’s en aparte JGT’s. Grondslag voor deze keuze is 

de inhoudelijke afweging dat in de JGT’s een ander soort expertise vereist is dan in de SWT’s, 

waarbij in de JGT’s ook (een deel van) de behandeling uitgevoerd kan worden. Werkende weg wordt 

aan het verbinden en behalen van synergievoordelen gewerkt. Voor álle teams geldt dat er zoveel 

mogelijk toegangstaken belegd worden (vermindering aantal loketten) met zoveel mogelijk 

regelruimte. Ook worden er vooraf heldere doelen en resultaten geformuleerd voor de teams.  

In 2014 wordt duidelijk waar SWT’s en JGT’s gevestigd gaan worden. De uitgangspunten qua globale 

bewonersaantallen per gebiedsgericht team komen behoorlijk overeen. Bij het kijken naar geschikte 

laagdrempelige locaties zullen de JGT’s als ‘natuurlijke plek’ waar mogelijk de CJG’s als uitvalsbasis 

gaan kiezen; de jeugdteams maken deel uit van het CJG maar werken op meerdere locaties zoals 

school of bij de huisarts. Voor SWT’s geldt dat ook bijvoorbeeld buurthuizen of de huidige Raad & 

Daadwinkels een geschikte optie kunnen zijn. De mogelijkheid om als SWT en JGT vanuit een zelfde 

locatie (of zo dicht mogelijk bij elkaar) te gaan werken worden vanwege de korte lijnen en 

synergievoordelen zeker meegenomen in het onderzoek naar meest optimale locatie in de wijk. 

 

In bijlage 4 vindt u een tabel met de overeenkomsten en verschillen tussen SWT, CJG (basis en JGT) 

(in Leiden)  

 

Leiderdorp 

In Leiderdorp wordt gezien de omvang overwogen het CJG en het gebiedsgebonden team aan elkaar 

te koppelen (fysiek ofwel in de backoffice).  

 

Oegstgeest en Zoeterwoude  

PM 
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Hoofdstuk 4: Opdrachtgeven Vorm volgt inhoud 29
 

 

4.1 Handreiking Vorm volgt inhoud Holland Rijnland 

Wij onderschrijven de in de handreiking Vorm volgt inhoud (van de werkgroep opdrachtgeverschap 

3D Holland Rijnland) betrokken stelling dat het primaat hoort te liggen bij de inhoud, dat wil zeggen 

bij het soort vraagstuk en de doelen waarmee we te kampen hebben. Zij zijn bepalend voor de vorm 

die we kiezen om het oplossen van het vraagstuk te vertalen in een opdracht en deze bij derden te 

beleggen en hierover afspraken te maken. 

De handreiking Vorm volgt inhoud beschrijft een aantal dimensies waarover je dient na te denken 

(positie bepalen) om te bezien welke vorm eventueel zou passen bij de inhoudelijke opgave, 

namelijk: 

1. Wat is de aard van het vraagstuk?  

2. Wat zijn de inhoudelijke keuzes en ambities van de gemeente ten aanzien van het vraagstuk? 

3. Welke sturing op aanbieders en marktordening staat de gemeente voor?  

4. In welke mate wil de gemeente risico’s beheersen?  

Voor een nadere toelichting op alle bovengenoemde dimensies waarover we als gemeente kunnen 

nadenken bij het vormgeven van onze opdrachtgeven verwijzen we naar de genoemde handreiking 

Vorm volgt inhoud.  

 

Uitgangspunt: 

d) ‘Vorm volgt inhoud’, dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten opdracht geven hangt af 

van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en de situationele omstandigheden. 

 

 

4.2 Inrichting van opdrachtgeven aansluiten op de beoogde effecten sociaal domein breed 
30

 

De inrichting van het opdrachtgeven moet aansluiten bij de effecten die we beogen bij het 

herontwerpen van het sociale domein. De inhoudelijke doelen uit de notitie Toekomst van het 

Sociaal Domein (pagina 27-28 en 30-32) zijn hieronder verkort samengevat:  

• een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en eigen 

kracht van inwoners, meer zorgen dat in plaats van zorgen voor; 

• een andere inhoud en organisatievorm van de ondersteuning, door: 

o oude vormen en schotten tussen producten los te laten, 

o de doorgeslagen versnippering terug te draaien,  

o onnodige (inefficiënte) dubbelingen en overlap in aanbod weg te halen, 

o (waar logisch) een bepaalde mate van pluriformiteit (qua aanbod en partijen
31

) te 

houden of te creëren om het leveren van maatwerk te garanderen, maar aanbieders 

prikkelen om meer onderscheidend en aanvullend te werken, 

o waar logisch meer wijkgebonden te werken, 

                                                           
29

 In dit hoofdstuk verstaan we onder opdracht geven het komen tot afspraken tussen de gemeenten en instellingen/derden tot het 

leveren van diensten en producten die de bouwstenen zijn voor arrangementen. Het gaat hierbij zowel om algemene collectieve 

voorzieningen als om op het individu gerichte ondersteuning. Het opdracht geven zoals we het in deze notitie bedoelen kan zowel zijn via 

inkoop/aanbesteden van een overheidsopdracht als via subsidiëren. 
30

 Hiermee bedoelen we zowel de nieuwe taken die naar de gemeenten toekomen , als de bestaande taken die we hebben ingekocht of 

hebben belegd bij bestaande gesubsidieerde instellingen. In dat laatste geval houdt dit hoofdstuk voor Leiden sterk verband met de 

(concept)notitie visie op subsidieverlening 2014-2018. 
31

 We gebruiken hier het woord partijen, daarmee bedoelen we zowel gesubsidieerde instellingen als te contracteren aanbieders.  
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o meer aan te sluiten op de talenten en initiatieven van mensen, 

o meer samenwerking rond de cliënt te bewerkstellingen in plaats van dat instellingen de 

cliënt voor zichzelf houden, 

o bij ontbreken van eigen regie van cliënt, de regie-ondersteuning eenduidig te beleggen, 

o ondersteuning waar mogelijk meer tijdgebonden en resultaatgericht te maken, 

o te sturen op het meer verbinden van vrijwillig en professioneel, 

o in het opdracht geven sturen op innovatie, flexibiliteit en maatwerk, 

o  vormen van dagbesteding vanuit AWBZ en Wsw, algemeen toegankelijke activiteiten in 

de wijk etc.; 

• vernieuwingen in de wijze waarop en de voorwaarden waaronder we opdracht geven aan 

partijen; 

• het meten van cliëntentevredenheid en de prestaties en resultaten van instellingen. 

 

4.3. Uitgangspunten voor opdrachtgeverschap sociaal domein breed: 

Om een andere inhoud en organisatievorm van de ondersteuning te realiseren, zal de manier waarop 

we in dit domein opdracht geven zich moeten door ontwikkelen. 

We willen: 

a) de opdrachten aan partijen (“de uitvraag”) integraler formuleren: 

o door ze per deelterrein te bundelen in een beperkt aantal hoofdthema's; 

o door een proces van samenspraak met partijen en inwoners te doorlopen; 

o waarbij we partijen prikkelen om meer onderscheidend en aanvullend te werken  

o waarbij er in bepaalde gevallen sprake kan zijn van competitie ter verkrijging van de 

opdracht, maar samenwerking tijdens de uitvoering van de opdracht; 

b) gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en regionaal 

waar dat extra nodig is; 

c) voldoende ruimte hebben en geven om maatwerk en flexibiliteit te leveren;  

d) meer ruimte geven aan cliëntsturing
32

, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor cliënten 

binnen de te leveren ondersteuning door partijen waarmee de gemeente afspraken heeft 

gemaakt.; 

e) voldoende ruimte inbouwen en afspraken vastleggen voor innovatie gedurende de looptijd van 

de overeenkomst; 

f) in de wijze van opdracht geven en bekostigen sturen op het leveren van prestaties in plaats van 

productie
33

; 

g) een nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (bij Wmo: 

Zorgkantoor en zorgverzekeraar, bij Werk: UWV) in het sociaal domein om op deze manier 

tegengestelde prikkels te voorkomen. 

 

                                                           
32

 We maken hier een bewust onderscheid tussen het begrip cliëntsturing en keuzevrijheid voor cliënten uit verschillende aanbieders. Het 

aantal aanbieders is slechts een aspect van het creëren van keuzemogelijkheden voor cliënten. In de praktijk blijkt dat cliënten met 

ondersteuning in natura niet zozeer hechten aan veel verschillende aanbieders, maar vooral aan beïnvloedingsmogelijkheden bij de te 

leveren ondersteuning in de praktijk (wanneer komt de hulp, welke persoon komt er, wie zijn de vaste vervangers, kan ik variëren in de 

hoeveelheid hulp die ik per week krijg?). We hebben het dan meer over klantsturing binnen de naturaverstrekking, dan over keuzevrijheid. 
33

 Uit onderzoek blijkt dat het in zijn algemeenheid en in het bijzonder in binnen het sociale domein erg lastig is om resultaatfinanciering 

toe te passen. Neem als voorbeeld het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Stel we geven voor deze problematiek aan bepaalde 

instellingen geld. Deze instellingen kunnen de eenzaamheid oplossen door zelf bij mensen langs te gaan, zelf groepsactiviteiten te 

organiseren, maar ook mensen simpelweg naar groepsactiviteiten van anderen door te verwijzen of hen in contact te brengen met 

buurvrouw. Die laatste twee benaderingen kosten de organisatie die het probleem te lijf moet gaan niets, terwijl ze wel voor het resultaat 

betaald krijgen. 
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e) Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

• de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren;  

• gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en regionaal 

waar dat extra nodig is; 

• voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

• meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

• sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie;  

• nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (waaronder 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te voorkomen. 

 

 

4.4. Opdrachtgeverschap nieuwe stijl sociaal domein breed: mogelijke consequenties 

 

Een of meer partijen: differentiëren naar de situatie 

Op een aantal fronten en voor een aantal functies (voorbeelden uit een ander domein zijn de 

schouwburg en de bibliotheek) is er maar één partij of ligt het vanuit efficiencyoogpunt voor de hand 

om met één partij te werken. In andere gevallen is het logischer om met een beperkt aantal, dat 

soortgelijke ondersteuning aanbiedt, te werken. Als (Leids) voorbeeld: indien we financieel zouden 

bijdragen aan een ouderenrestaurant, dan willen we er wellicht twee of drie verspreid over een 

stadsdeel, maar geen drie heel dichtbij elkaar of tien per stadsdeel. 

Bij ondersteuning waar veel cliënten gebruik van maken (Hulp bij het huishouden, persoonlijke 

verzorging) kan het goed zijn te streven naar een bepaalde mate van pluriformiteit. Dit zorgt namelijk 

voor voldoende dekking van de vraag, uitwijkmogelijkheden bij slecht presteren of bij uitval van één 

van de partijen, prikkels van de partijen onderling om kwaliteit en maatwerk te leveren en 

onderscheidend en aanvullend te werken. Kleine partijen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij 

hebben vaak weinig overhead, zijn flexibel en minder bureaucratisch en kunnen soms beter een vast 

team van werkers rond een cliënt organiseren (zie ook de tevredenheid van cliënten met een 

persoonsgebonden budget (PGB) op dit punt). Teveel partijen op dezelfde opdracht kan echter ook 

weer leiden tot inefficiëntie. Bijvoorbeeld als elke aanbieder maar relatief weinig cliënten heeft en 

over de hele gemeente/regio verspreid. Dit kan leiden tot veel fietsbewegingen, dus in-productieve 

uren van hulpverleners. Het kan eveneens een stimulans zijn tot niet direct noodzakelijke productie. 

Immers, als een aanbieder relatief weinig cliënten heeft, kan hij door het draaien van extra productie 

additionele inkomsten genereren. 

 

Herformulering van de opdracht kan leiden tot competitie om de opdracht 

Het uitzetten van de opnieuw geformuleerde uitvraag door de gemeente kan op onderdelen leiden 

tot: 

• meerdere of andere dan bestaande gegadigden voor een bepaald onderdeel; 

• met elkaar concurrerende intekenaars op de uitvraag, omdat de opdracht slechts aan één partij 

of een beperkt aantal partijen gegund gaat worden; 

• een herverkaveling tussen bestaande partijen en een verandering in het veld van partijen door 

de toetreding van nieuwe partijen.  
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Uitgangspunt 

f) In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te contracteren 

partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot competitie om de 

opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande partijen en/of een 

verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. 

 

Voor- en nadelen consortiums 

Om minder dubbelingen en overlap te realiseren en meer integraliteit zou gewerkt kunnen worden 

met consortiums van partijen, waarbij verschillende partijen hun krachten bundelen.
34

 Het werken 

met of nog sterker het sturen op consortiums van partijen kan zowel voor- als nadelen hebben:  

 

Voordelen Nadelen 

• Integraal/samenhang, minder versnipperd; 

• Eén partij (rechtspersoon) aanspreekbaar op prestaties 

en resultaten; 

• Ingebouwde prikkel tot efficiency en ontdubbeling; 

• (Casus)regie (indien regiemogelijkheden bij de cliënt 

ontbreken) is per definitie belegd
35

; 

• Ruim palet aan mogelijkheden om een totaalpakket 

voor een cliënt te leveren. 

 

• Kans op het creëren van lastig stuurbare 

monopolisten; 

• Kans op duurdere overhead (grotere organisatie, 

hoger salaris directie en staf); 

• Kans op grotere, loggere, minder wendbare 

organisaties; 

• Uitsluiting van kleine, innovatieve, flexibele en vaak 

hoog gewaardeerde kleine partijen. 

 

 

Gezien de keuze voor het regisseursmodel in hoofdstuk 2 ligt het sterker sturen op consortiums over 

de hele linie van het sociaal domein op dit moment niet voor de hand. Alternatieven voor het werken 

met consortiums zouden kunnen zijn: los van elkaar blijvende instellingen die per (deel)opdracht 

samenwerken en het werken met convenanten. Om een aantal van de beoogde voordelen van een 

consortium (één aanspreekbare partij voor het geheel, casusregie en zelf ingebouwde prikkel tot 

ontdubbelen) alsnog te borgen, zal hier bij de opdrachtverlening evenwel extra aandacht aan moeten 

worden besteed. 

 

Bij het stimuleren van integraliteit gaat het overigens niet alleen om het samenwerken tussen 

partijen, maar ook naar het kijken wat een partij kan bijdragen aan de resultaten op andere terreinen 

of andere ketens. Denk aan de bijdragen van de jeugdhulpinstellingen bij het tegengaan van 

schooluitval en daarmee – indirect – aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid.  
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 De spreiding van diverse onderdelen van de ondersteuning van een cliënt over meerdere organisaties of medewerkers hoeft niet per se 

verkeerd te zijn. Specialisme is ook nodig. We zien wel een wat doorgeslagen versnippering van het aanbod en een onnodig hoeveelheid 

hulpverleners over de vloer bij cliënten. Verder zijn dubbelingen en overlap in het aanbod niet per definitie slecht. Het kan namelijk zorgen 

voor pluriformiteit en keuzemogelijkheden voor burgers en voor een vloeiende overgang tussen de verschillende onderdelen in het 

aanbod. Dubbelingen en overlap zijn pas negatief als het ineffectief wordt. Bijvoorbeeld als een instelling mensen doorverwijst naar de 

eigen dagbesteding aan de andere kant van de stad, terwijl een soortgelijke dagbesteding van een collega-instelling om de hoek zit. Dat kan 

leiden tot halflege groepen, halflege busjes, minder contacten met mensen uit de eigen wijk, etc.  Zowel concurrentie tussen 

gesubsidieerde partijen als concurrentie tussen (op basis van inkoop) gecontracteerde partijen kan een dergelijke perverse prikkel 

veroorzaken.  
35

 In het geval van het werken met consortiums ligt het voor de hand dat het gebiedsteam samen met de cliënt alleen de vraag hoeft te 

formuleren. Het consortium krijgt vervolgens de opdracht om te komen met een voorstel voor de ondersteuning, die bestaat uit meerdere 

bouwstenen. Indien we kiezen voor aanbieders per bouwsteen ligt het meer in de rede dat het gebiedsgebonden team  samen met de 

cliënt de bouwstenen voor het arrangement voor die cliënt verzamelt en tot één geheel maakt. 
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Uitgangpunt 

g) Gemeenten in de Leidse regio gaan meer sturen op samenwerking tussen partijen en de bijdrage 

van partijen aan andere beleidsterreinen, niet op het stimuleren van consortiums. 

 

4.5 Hoofdlijnen van opdrachtgeven vertaald naar procedure, methodiek, contractmodel, 

bekostiging en monitoring  

 

De juridische titel die volgt uit de uitvraag kan zowel subsidie als een privaatrechtelijke 

overeenkomst zijn, afhankelijk van de situatie en bijbehorend juridisch kader.
36

 Er moeten vier 

stappen worden doorlopen om te komen van een uitvraag tot opdrachtverstrekking. Na de feitelijke 

opdrachtverstrekking volgt nog een vijfde stap: monitoren.
 37

 

 

Stap 1: bepalen van de te hanteren (inkoop)procedure 

Er zijn veel verschillende formele wettelijke procedures die gehanteerd kunnen of moeten worden. 

Zo is er het onderscheid tussen zogeheten 2A- en 2B-diensten. Dit onderscheid is bekend uit de 

discussie over de manier waarop gemeenten de Huishoudelijke hulp zouden moeten inkopen. Voor 

zowel de overkomende AWBZ taken als de Jeugdzorg geldt het minder geprotocolleerde 2B regime. 

Maar er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen een niet-openbare en een openbare 

procedure. Bij de eerste vorm bestaat de beoordeling uit twee delen en vindt eerst een voorselectie 

van geïnteresseerde partijen op geschiktheid plaats, waarna de meest geschikte partijen een offerte 

indienen. Dit wordt vaak gebruikt als er veel partijen worden verwacht. Bij de tweede vorm worden 

zowel de geschiktheid als de inhoudelijke offerte in één keer beoordeeld. Als een overzichtelijk 

aantal partijen wordt verwacht, kiest men meestal voor deze openbare procedure. Vanzelfsprekend 

zijn er nog tal van andere mogelijkheden.  

 

Stap 2: het bepalen van de te hanteren (inkoop)methodiek 

De te hanteren (inkoop)methodiek zal moeten passen bij de uitvraag, de huidige situatie (één speler 

of meerdere spelers), de gewenste toekomstige situatie (welke inhoudelijk verandering is gewenst, 

welke spelers willen we op het veld?) en het juridische kader (kan een subsidie of moet er worden 

aanbesteed?). Dit leidt uiteindelijk tot de keuze voor aanbesteden of voor subsidiëren. Ook tussen- 

en mengvormen zijn mogelijk.  

 

Voor aanbesteden zijn er diverse verschijningsvormen. Het betreft zowel vormen met 

prijsconcurrentie om de opdracht te kunnen krijgen (zoals klassiek aanbesteden, het dynamisch 

selectiemodel of het catalogusmodel), als vormen zonder of met bijna geen prijsconcurrentie (zoals 

het Zeeuws model, bestuurlijk aanbesteden of maatschappelijk aanbesteden). Deze laatste drie 

vormen van aanbesteding liggen dichter tegen het subsidiëren aan.  

Voor subsidiëren bestaan er ook verschillende vormen: klassieke subsidie, beleid gestuurde 

contractfinanciering of een subsidietender. De laatste vorm van subsidiëren is weer een beetje 
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 Voor meer uitgebreidere informatie over opdrachtgeven, aanbesteden of subsidiëren, verwijzen wij naar diverse uitgaven van 

Transitiebureau: Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding (2012) en 

Toelichting aanbesteden en subsidiëren, mogelijkheden inkoop begeleiding (december 2011). 
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 Deze uitsplitsing in vijf elementen van opdrachtgeven vertalen naar de praktijk is van Tim Robbe, inkoopdeskundige. Presentatie And 

now for something completely different … Van Visie naar Praktijk, Gouda, Oktober 2013. 
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aanbestedingsachtig. Kortom, er zijn veel mogelijkheden om al naar gelang de situatie de meest 

geëigende methodiek te kiezen. Voor een nadere korte uitleg per inkoopmethodiek verwijzen wij u 

naar bijlage 5.  

 

Algemene welzijnsvoorzieningen of groepsbegeleiding zullen vaak de vorm houden of krijgen van een 

subsidie.  

 

Stap 3: het bepalen van het te hanteren contractmodel 

In een (neo)klassieke contract staan de afspraken qua prestatie, monitoring en bekostiging. De 

complexiteit van de te leveren diensten is relatief overzichtelijk, net als de veranderingen daarin, en 

de contractduur is beperkt (bijvoorbeeld 3 of 4 jaar).  

De wereld van de Wmo en de Jeugdzorg is complex. Veel hangt met elkaar samen en zal de komende 

jaren aan veel verandering onderhevig zijn. Tim Robbe, inkoopdeskundige, pleit ervoor om als 

gemeenten naast het klassieke contract ook eventueel wat hij noemt een “relationeel contract” met 

het veld aan te gaan, waarin dan de regels staan over communicatie, overleg, besluitvorming, toe- en 

uittreding, geschillen, wijzigingen, generieke kwaliteit et cetera.
38

 

 

Stap 4: het bepalen van het te hanteren bekostigingsmodel 

Er zijn minimaal vijf hoofdvormen van bekostiging te onderscheiden: op basis van beschikbaarheid, 

prestatie, resultaat, persoonsgebonden of populatie gebonden. Beschikbaarheid bekostiging zal 

slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn omdat dit hoort bij de aard van de te leveren dienst. 

Het is lastig de (causale) resultaten in het sociaal domein in relatie tot de geleverde diensten te 

meten. Voorts hebben gemeenten gebrek aan ervaring in het werken met populatie gebonden 

financiering. Het ligt dan ook voor de hand dat we vooralsnog met name zullen financieren op basis 

van prestatie. Daarnaast zullen we samen met partners constant bezig zijn aan het op basis van 

opgedane inzichten inrichten en vormgeven van indicatoren die de effecten van door de overheid 

gefinancierde activiteiten kunnen meten.    

 

Stap 5: monitoren 

Zowel bij aanbesteden als subsidiëren is bij gemeenten in zijn algemeenheid het voeren van 

contractbeheer en goed contractmanagement soms een wat ondergeschoven kindje. Worden alle 

afspraken uit het contract nageleefd en worden de kwaliteit en de prestaties die wij financieren 

geleverd? Het inrichten van het contractmanagement op de ingekochte diensten bij externe partijen 

is van belang om de inhoudelijke doelen te monitoren. Bovendien is het een van de instrumenten 

voor financieel risicomanagement. De gemeenten in de Leidse regio hebben om deze redenen op het 

terrein van de Wmo individuele voorzieningen al een gezamenlijk contractmanagement (BORL). We 

willen deze aandacht voor contractmanagement doortrekken naar de nieuwe taken op het terrein 

van de 3D. Voor Jeugd zal dat waarschijnlijk de schaal van Holland Rijnland zijn, voor de nieuwe taken 

in de Wmo ligt de Leidse (sub)regio voor de hand. 

 

Uitgangspunten: 

h) Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

• een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met partijen; 
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• (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te maken van 

de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen dat de gemeente in 

overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan bepaalde criteria, waarna in een 

onderhandelingsproces gemeente en partijen de voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

• de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract met het 

veld te sluiten; 

• zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een aanbesteding; 

• het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo naar de 

nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed te kunnen 

monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 
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Hoofdstuk 5A Werk 

 

De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar zo regulier mogelijk 

werk toe te leiden. Net als in de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) krijgen gemeenten in de 

Participatiewet de opdracht om mensen met bijstand (en een aantal andere groepen) “te 

ondersteunen bij arbeidsinschakeling”. De gemeente moet daarvoor bij verordening regels stellen. 

De huidige Re-integratieverordening wordt vervangen door een Verordening re-

integratievoorzieningen in het kader van de Participatiewet.  

De inhoud van de ondersteuning is afhankelijk van de doelgroep waarop deze is gericht. De basis is 

maatwerk, waarbij de beschikbare middelen een belangrijke beperking zijn. Hoewel de budgetten 

pas in 2014 bekend zullen worden, gaan wij ervan uit dat het budget zeer beperkt is omdat de eerste 

jaren het grootste deel opgaat aan de doorlopende kosten van de Wsw. Daarnaast zijn er incidentele 

financieringsmogelijkheden zoals stimuleringsmaatregelen van het Rijk en subsidies op grond van het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). In dit verband is ook belangrijk dat de nieuwe vorm van 

loonkostensubsidie, die in de Participatiewet wordt geïntroduceerd, met uitkeringsgeld (het Buig-

budget) wordt gefinancierd. 

 

Diversiteit doelgroep neemt toe 

De doelgroep van de Participatiewet is diverser dan die van de WWB. Door de instroom van mensen 

die voorheen konden kiezen voor de Wsw en het afsluiten van de Wajong voor mensen met 

arbeidsmogelijkheden neemt het aandeel personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in 

vergelijking met de WWB toe. Om deze reden zal ook het absolute aantal mensen met bijstand 

toenemen (naar schatting tot ca. 30%). Daarnaast is door de groeiende werkloosheid op dit moment  

het aantal middelbaar en hoogopgeleiden in de bijstand eveneens sterk aan het toenemen.  De 

onderlinge verschillen tussen mensen die allemaal onder dezelfde Participatiewet vallen is dus veel 

groter dan enkele jaren geleden onder de WWB.  Zoals gezegd is dit deels het gevolg van de nieuwe 

wetgeving en deels toe te schrijven aan de economische crisis.  

Gezien de (ver)grote afstand tot de arbeidsmarkt van met name de groepen oud-Wajongers en 

(voorheen) Wsw-instromers, mag een extra beroep op begeleiding en reïntegratietrajecten verwacht 

worden. Gezien de sterke rijksbezuinigingen is de vraag welke groepen nog begeleid kunnen worden. 

Er zullen scherpe keuzen gemaakt moeten worden, die gevolgen hebben voor de groepen die niet de 

primaire focus krijgen. 

 

Werkkamer en werkbedrijven 

Gemeenten, werkgevers en werknemers werken de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken uit in 

de Werkkamer. De uitkomsten van dit overleg worden voor een deel vastgelegd in de Participatiewet 

zelf en voor het vorige deel in aanvullende regelgeving.  

De arbeidsmarktregio’s krijgen een centrale rol bij de uitvoering van de Participatiewet. In één 

arbeidsmarktregio zal eenzelfde werkwijze worden aangehouden. Er worden regionale 

werkbedrijven ontwikkeld om mensen met beperkingen te begeleiden naar werk. In de 

werkbedrijven wordt de samenwerking tot stand gebracht tussen alle gemeenten en SW-bedrijven 

(al dan niet onderdeel van de gemeente) in de arbeidsmarkregio. De uitvoering van de 

Participatiewet is daarmee veel meer een regionale aangelegenheid dan de uitvoering van de WWB. 

Als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland heeft Leiden daarin een trekkende 

actieve rol. Dat geldt ook voor het realiseren van de met de werkgevers overeengekomen extra 
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banen voor mensen met een arbeidshandicap, de zogenaamde garantiebanen. In 2026 moeten dat 

er landelijk 125.000 zijn, waarvan 25.000 bij de overheid. Stapsgewijs wordt naar dit aantal 

toegewerkt. 

 

Uitgangspunt 

i) De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 

 

Overzicht doelgroepen en re-integratievoorzieningen 

Hoe gaan wij de doelstelling van de Participatiewet realiseren en meer mensen met een 

arbeidshandicap aan (regulier) werk helpen? Welke doelgroepen krijgen prioriteit? Op dit moment is 

er al een heel palet van re-integratievoorzieningen mogelijk, die onder de Participatiewet kunnen 

worden voortgezet als we daarvoor kiezen. De Participatiewet voegt nog een aantal mogelijkheden 

toe. De enige voorziening die verdwijnt is de mogelijkheid om in te stromen in de Wsw (wie nu een 

Wsw-dienstbetrekking heeft, behoudt deze). De nieuwe voorzieningen, met name 

loonkostensubsidie en beschut werk, zullen vaak langdurig, soms zelfs tot de pensioengerechtigde 

leeftijd moeten worden ingezet. Als gevolg hiervan zullen deze instrumenten een substantieel en 

structureel deel van het budget vragen.  

 

In tabel 5.1 staat een opsomming van bestaande en nieuwe re-integratievoorzieningen waaruit de 

keuze gemaakt kan worden. Gemeenten zijn vrij om zelf te kiezen en ook nieuwe instrumenten te 

ontwikkelen, maar van bepaalde zaken zal de Participatiewet dwingend voorschrijven dat ze in de 

verordening worden geregeld. Zo moet de gemeenteraad regels voor beschut werk en 

loonkostensubsidie formuleren en zelfs vastleggen hoe de voorzieningen evenwichtig over de brede 

doelgroep worden verdeeld. De tabel geeft een overzicht zonder de kosten te noemen. Op basis van 

de kosten per voorziening en een inschatting van het aantal mensen dat daar succesvol gebruik van 

zal kunnen maken wordt de afweging gemaakt.  

In het overzicht ontbreekt de ‘tegenprestatie naar vermogen’, ondanks het feit dat ook dit begrip in 

de Verordening Re-integratievoorzieningen zal worden ingevuld. De tegenprestatie wordt bij de 

invoering van het Wetsvoorstel Maatregelen WWB 2014, die (tot nu toe) is voorzien voor 1 juli 2014 

apart behandeld. Ook hier is uiteraard (aangezien het veelal vrijwilligerswerk betreft) een verbinding 

met de Wmo te leggen. 

De onderstaande indeling is gemaakt naar doelgroep. Van geen of weinig afstand tot de 

arbeidsmarkt naar grote afstand tot de arbeidsmarkt ten gevolge van beperkingen of een grote mate 

van arbeidsongeschiktheid. De opsomming is niet uitputtend. De verdeling in groepen is indicatief. In 

beginsel wordt maatwerk geleverd. Als het aan de orde is, kan een voorziening buiten de eigen 

kolom gekozen worden. 

 

Tabel 5.1 

Doelgroep   Re-integratievoorziening 

Geen afstand tot de arbeidsmarkt 

Middelbaar- en hoogopgeleiden, mensen met 

minimaal startkwalificatie, mensen met recente 

werkervaring: Veelal gaat het hier om nieuwe 

instroom. 

In beginsel geen andere voorziening dan 

standaard dienstverlening op het Werkplein en 

de e-dienstverlening van het UWV 

Indien langer dan drie maanden bijstand volgt 

een diagnosetraject (zes weken) in het 

Participatiecentrum bij Re-integratie Leiden (RL) 
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Doelgroep   Re-integratievoorziening 

Geringe  afstand tot de arbeidsmarkt.  Actieve bemiddeling naar werk,  kortdurende 

baangerichte scholing, Leerwerktrajecten, 

Tijdelijke loonkostensubsidie (vgl opstapbaan). 

Grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Geen 

beperkingen.  Loonwaarde minimaal 80% 

wettelijk minimumloon (WML). Langdurig in de 

bijstand. 

No-Riskpolis,  Sociale Winst, Uitstroompremie, 

Participatieplaats, Social Firm, Stimuleren 

vrijwilligerswerk / scholing/opleiding,  

Grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Geen 

perspectief op volledige uitstroom naar regulier 

werk.  Relatief hoge loonwaarde maar < 80% 

WML.  

Sociale Winst, Participatieplaats, 

Loonkostensubsidie nieuwe stijl, Social Firm 

detachering, groepsdetachering, 

vrijwilligerswerk, scholing, opleiding 

Grote tot zeer grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, geen enkel perspectief op 

volledige uitstroom naar regulier werk . 

Belemmeringen. Relatief lage loonwaarde  

WML  

Loonkostensubsidie nieuwe stijl  (max 70%) / job 

coaching / Social Firm, detachering, 

groepsdetachering, scholing 

Beperkingen, begeleiding en/of aanpassen 

werkplek noodzakelijk 

Beschut werk evt. i.c.m loonkostensubsidie  

nieuwe stijl / Social Firm, detachering, 

groepsdetachering /scholing  

Loonwaarde minder dan 20% WML Arbeidsmatige dagbesteding (Wmo) 

Jongeren tot 27 jaar Project JA, inzet voor jongeren zonder 

startkwalificatie is ‘terug naar school’. Diverse 

voorzieningen 

Niet uitkeringsgerechtigden, ANW
39

-ers Dienstverlening werkplein, e-dienstverlening,  

NB: Er zijn twee vormen van loonkostensubsidie. De bestaande vorm is altijd tijdelijk en wordt ingezet om mensen ‘op weg 

te helpen’. De nieuwe vorm van loonkostensubsidie wordt alleen ingezet voor mensen die niet in staat zijn om het wettelijk 

minimumloon te verdienen. Deze subsidie is in beginsel niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. 

 

Ook andere instanties dan de gemeenten, bijvoorbeeld de Stichting ZON en de Stichting MEE, bieden 

begeleiding en activiteiten aan die de re-integratie bevorderen. Deze trajecten bevinden zich meestal 

op het grensvlak van WWB en Wmo en worden niet uit de re-integratiemiddelen van de gemeente 

gefinancierd. 

 

Specifiek Leiden en Leiderdorp 

 

Voortzetting intake procedure WWB 

In 2013 is de opzet van de intake-procedure WWB in Leiden en Leiderdorp gewijzigd.  Van iedereen 

die een beroep doet op de bijstand wordt in eerste instantie verwacht dat hij zo snel mogelijk weer 

aan het werk gaat. Direct na de melding bezoekt de bijstandsaanvrager verplicht een 

voorlichtingsbijeenkomst. In de eerste weken volgen nog een aantal  workshops, waarin de 

aanvrager een plan van aanpak maakt om weer uit de bijstand te kunnen komen. Vervolgens krijgen 

degenen met behoorlijke kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid (en de verplichting) om zelf 

werk te zoeken. Wie na drie maanden nog werkloos is wordt doorverwezen naar het 

Participatiecentrum om daar een analysetraject te volgen van maximaal zes weken waarin ook 

bemiddeling naar een reguliere arbeidsplaats, een gesubsidieerde baan of participatieplaats kan 

plaatsvinden.  Mensen van wie op voorhand al wordt aangenomen dat zij niet snel een baan zullen 

vinden, worden vanuit de intake-procedure direct doorverwezen naar het Participatiecentrum. Voor 
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mensen die een te grote afstand tot de arbeidsmarkt om al baat te hebben bij een traject bij het 

Participatiecentrum, zal de aanvrager samen met een klantmanager een plan van aanpak maken om 

datgene te doen dat nodig is om een re-integratietraject te kunnen starten. De klantmanager van 

het Team Werk en Inkomen adviseert hierover in samenspraak met de klant. In het intakeproces zal 

ook aandacht worden besteed aan mogelijk andere problemen, zoals schulden, problemen in de 

relatiesfeer of opvoedingsproblematiek.  

 

Analyse door Re-integratie Leiden 

Voor iedereen die doorverwezen is naar het Participatiecentrum geldt dat er een belemmering  is 

om snel aan het werk te kunnen. De medewerkers van Re-integratie Leiden / DZB beoordelen in 

samenspraak met de klant wat er aan de hand is en wat de beste re-integratievoorziening is. De 

deskundigheid die voor deze diagnose  nodig is, heeft DZB/RL deels nu al in huis maar zal moeten 

worden  uitgebreid. Medische deskundigheid en brede kennis van ondersteuning van mensen met 

een arbeidsbeperking zullen beschikbaar moeten zijn. Ook expertise van het UWV en andere 

externe deskundigheid zal worden benut. Tijdens het analysetraject wordt ook aandacht besteed 

aan de evt. andere problematiek. Hiermee is iedere beoordeling integraal en gebaseerd op de 

specifieke omstandigheden van de persoon waar het om gaat. Door de bundeling van kennis in het 

beoordelingsteam kan relatief snel de beste keuze worden gemaakt.  

 

 

Jongeren 

De jongeren tot 27 jaar zijn hier als een aparte doelgroep benoemd. Zij gaan naar het Project Ja dat in 

het aanbod van het Team Werk en Inkomen een bijzondere  plaats inneemt. Het project vloeit voort 

uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Hoofddoel is dat jongeren die nog geen startkwalificatie 

hebben teruggaan naar school. Maar het project heeft ook te maken met jongeren waarvoor een 

andere oplossing gezocht moet worden. Het project zal onder de Participatiewet vrijwel zeker 

worden voortgezet. Jongeren zijn niet uitgesloten van de andere re-integratievoorzieningen. Ook zij 

kunnen bijvoorbeeld gaan werken met een loonkostensubsidie of in de voorziening beschut werk. In 

Project JA wordt  samengewerkt met de ROC’s  en enkele jeugdzorginstellingen.  

 

Verbinding Werk en Wmo (Beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding)  

Zowel op inhoudelijke, als op organisatorische en financiële gronden zijn er voldoende 

mogelijkheden en argumenten om verbindingen te leggen tussen beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding. Zo bestaat er een duidelijke overlap tussen de verschillende doelgroepen. Partijen 

kunnen, door het uitwisselen en delen van hun sterke punten, van elkaar leren en elkaar versterken. 

Ook ervaringen elders in het land laten zien dat winst valt te behalen in het steviger met elkaar 

verbinden van deze twee werksoorten. Een gezamenlijke  aanpak  is te verkiezen boven ieder apart, 

waarbij activiteiten worden gekoppeld of ineengeschoven.  

Het verbinden van de twee werkvormen vindt in eerste instantie plaats in de bestaande SW-

bedrijven. Daarnaast is het idee ontstaan om het werk meer dan voorheen te richten op de wijk waar 

mensen wonen. Het werk kan dan worden toegespitst op de vraag en behoeften van de wijk. Bij het 

experimenteren in het SW-bedrijf en op wijkniveau worden ervaringen uitgewisseld met betrekking 

tot kosten van begeleiding, reiskosten en eventuele productie-opbrengsten. Het voornemen is om in 

samenwerking met één of twee zorgpartijen een kleinschalig project te beginnen en bij gebleken 

succes geleidelijk uit te breiden. 

Uitgangspunten: 

j) De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 
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samenwerking met organisaties; 

k) De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l) De gemeente  verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een Social Firm. 

 

Gevolgen wijziging Wajong 

Mensen met een verminderd arbeidsvermogen die nu nog recht hebben op een Wajong-uitkering  

verliezen deze uitkering. In de jaren 2015 tot en met 2018 worden alle Wajonggerechtigden 

herkeurd
40

. De groep die kan werken maar geen werk heeft wordt geconfronteerd met een 

inkomensachteruitgang. Voor hen gaat het regime van de bijstand gelden. De bijstandsuitkering voor 

een alleenstaande is lager dan een Wajong-uitkering. Mensen die een partner hebben, in een 

huishouden met meerdere personen wonen of vermogen hebben krijgen te maken met een veel 

grotere inkomensachteruitgang, tot zelfs het volledig wegvallen van het eigen inkomen in een 

gezamenlijke huishouding met een persoon met inkomen boven de bijstandsnorm. Voor de groep die 

geraakt wordt door de per 1 juli 2014 in te voeren kostendelersnorm, komt er een tijdelijke 

overgangsregeling, die de gevolgen de eerste jaren zal verzachten (zachte landing). Het kabinet heeft 

hier € 100 miljoen voor vrijgemaakt. Ook deze mensen gaan er echter na afloop van de 

overgangsregeling fors op achteruit. In de Participatiewet wordt voorgesteld om Wajongers (en 

mensen op de wachtlijst Wsw) de eerste jaren prioriteit te geven bij de toeleiding naar extra banen 

bij reguliere werkgevers. Toch zal naar verwachting het aantal mensen in de bijstand én het aantal 

Niet-Uitkeringsgerechtigden (nuggers) toenemen. Voor deze nieuwe nuggers geldt wat betreft de 

inzet van re-integratievoorzieningen hetzelfde beleid als voor de huidige nuggers (zie onder kopje 

Nuggers/ANW hieronder). Er wordt rekening mee gehouden dat de ingreep in de Wajong het beroep 

op de schuldhulpverlening doet toenemen.  

 

Uitgangspunt 

m) De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben.  

        De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening ten gevolge     

van de wijzigingen in de Wajong. 

 

Nuggers / ANW 

De gemeente biedt aan de niet uitkeringsgerechtigden en ANW-ers op dit moment een beperkte 

ondersteuning. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten onder meer voor elektronisch 

dienstverlening op het Werkplein en in het Participatiecentrum. Dit beleid wordt onder de nieuwe 

Participatiewet voortgezet. 

 

Uitgangspunt 

n) De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met 

een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.  
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 De FNV, één van de partijen in het Sociaal Akkoord, heeft in januari 2014 het kabinet opgeroepen de voorgestelde fasering te 

versoepelen en te relateren aan het tempo waarmee garantiebanen beschikbaar komen. 
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Hoofdstuk 5 B Wmo 

 

Inleiding 

Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor: 

• extramurale individuele begeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen; 

• extramurale groepsbegeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen; 

• kortdurend verblijf; 

• een lokale (financiële) tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten.  

Bovendien krijgen we voor Hulp bij het Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande 

budget en moeten de bestaande welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan 

alle veranderingen in het sociale domein.  

 

Herontwerp door veranderen en innovatie staat de komende jaren centraal in de Wmo. 

 

In dit hoofdstuk formuleren we aan de hand van een aantal thema’s de kaders voor het herontwerp 

van de Wmo als onderdeel van het sociaal domein. In meedenkbijeenkomsten kwamen de diverse 

onderwerpen uit dit hoofdstuk aan bod. In bijlage 6 vindt u een overzicht van de manier waarop 

burgers en partijen bijdragen leverden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn bij de 

voorgestelde kaders meegenomen. In de paars gearceerde kaders staan deze opbrengsten 

beschreven. Daarnaast zullen onderdelen van de inbreng meegenomen worden in het vervolgtraject 

in 2014. 

 

1. Omslag in denken en doen: een nieuwe focus en blik 

De nieuwe welzijnsbasis van de Wmo moet de omslag in denken en doen ondersteunen en 

bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit inwonerinitiatieven en 

vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet komen. Bovendien is in welzijn 

een groot deel van de preventie belegd, die voorkomt dat mensen duurdere vormen van 

ondersteuning nodig hebben.  We willen het principe van de Kanteling en het keukentafelgesprek 

verspreiden van de individuele Wmo voorzieningen naar het totale Wmo-domein, inclusief de uit de 

AWBZ overkomende onderdelen. De SGT’s (zie hoofdstuk 3) zijn daarbij een belangrijk middel.  

 

Omslag in denken en doen betreft meerdere actoren: de cliënt, de aanbieders en hun professionals 

en de maatschappij in bredere zin, maar ook de overheid. De in de inleiding en hoofdstuk 1 t/m 4 

genoemde algemene uitgangspunten op het gebied van omslag in denken en doen en toegang zijn 

hier direct van toepassing. Dit leidt tot onderstaande aanvullende uitgangspunten. Deze gelden 

zowel voor de huidige Wmo-voorzieningen als de nieuwe uit de AWBZ-afkomstige onderdelen. 

 

Uitgangspunt: 

o) Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg zijn bij het bepalen van de benodigde ondersteuning 

de cliënt en zijn vraag, diens mogelijkheden en omstandigheden het uitgangspunt. 

 

 

Uit de gesprekken met cliënten en professionals 

 

Je goed voelen en sterk zijn: je eigen keuzes maken 
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Grenzen aangeven en hulp vragen 

Dit zijn twee thema’s die door veel cliënten benoemd zijn en herkend worden door professionele hulpverleners. 

Daarom zij ze in het gesprek met de cliënt van belang en komen ze vaak terug. 

 

Eigen kracht en mogelijkheden  

Cliënten geven aan dat zij zoveel mogelijk een normaal leven willen leiden waarbij ze graag dingen leren die hen 

helpen zelfstandig te zijn en zichzelf te ontwikkelen. Ondersteuning richt zich daarop. Vertrouwen in de 

ondersteuner is belangrijk om tot positieve resultaten te komen. De wensen van de cliënt zijn daarbij leidend, 

wat zal bijdragen tot voldoende motivatie van de cliënt om zelf ook aan de slag te gaan. Belangrijke aspecten 

zijn veiligheid, lichamelijke integriteit en privacy. Door de individualisering in de samenleving zijn kwetsbare 

mensen onzichtbaarder geworden. Buren kennen elkaar niet meer. Ontmoeting op kleine schaal is de sleutel 

tot de oplossing. En daar kan iedereen aan bijdragen. Ook fysiek, door ontmoeting te stimuleren met ontwerp 

van gebouwen en openbare ruimte. Faciliterend door bewonersinitiatieven te stimuleren (zowel in de fysieke 

ruimte als sociaal) en veel kleinschalig in de wijk, buurt en straat te organiseren. 

 

De toekomst  

In de gesprekken met cliënten is naar voren gekomen dat veel cliënten en (mantel)zorgers zich zorgen maken 

over hoe hun leven er over een paar jaar uit zal zien. Dit ´vraagstuk´ kwam terug bij meerdere groepen cliënten, 

zowel bij ouderen (wat moet ik als ik alleen overblijf), als bij kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking (hoe moet het later als mijn zoon gaat puberen). Hulpverlening richt zich veelal op het heden, het 

leefbaar maken van de situatie. De verwachting is echter dat het hebben van ook een gesprek over ´de 

toekomst´ op termijn winst oplevert omdat het tegemoet komt aan de vraag van cliënten en hun naasten. 

Bovendien kan een dergelijk gesprek veel zorgen weg nemen. Zo speelt de ondersteuning in een arrangement 

in op het heden en de toekomst.  

 

Het sociale netwerk en informele zorg  

In alle gesprekken met cliënten en in het gesprek met professionals over het thema ´Het sociale netwerk´ is het 

belang van het hebben van voldoende sociale contacten benadrukt. De rol van de wijkbewoners, familie en 

kennissen is daarom van groot belang. De keuze van wie welke informele zorg levert, is de keuze van de cliënt 

en de informele verzorger. Er is nog te weinig zicht op mogelijkheden van informele verzorgers, evenals op de 

belemmeringen die mogelijke informele verzorgers nu ervaren. 

 

Eigen kracht is ook grenzen stellen en hulp vragen  

Veel cliënten geven in de gesprekken aan dat zij het lastig vinden om hulp te vragen, omdat zij anderen er niet 

mee willen belasten en het zelf willen blijven doen. Daaruit spreekt de grote eigen kracht van veel cliënten en 

hun naasten. Dit kan tot gevolg hebben dat veel cliënten blijven proberen ´het hoofd boven water te houden´ 

terwijl zij zich steeds meer overbelast en vermoeider voelen (bijv. bij mantelzorgers). Het is in onze 

maatschappij niet vanzelfsprekend je eigen grenzen aan te geven en hulp te accepteren. De verwachting is, dat 

als mensen gemakkelijker hun eigen grenzen aangeven en dat daar ook de ruimte voor is bij professionals en de 

directe sociale omgeving, dat dan eerder ondersteuning geboden kan worden en dat de ondersteuning beter 

aansluit bij de vraag van de cliënt.  

 

Maatwerk & flexibiliteit vanuit de cliënten & professionals  

In de gesprekken met de cliënten is vaak aangegeven dat goede ondersteuning staat of valt met het hebben van 

goed contact met de hulpverlener. Het gaat dan om vragen als: vertrouw ik de hulpverlener, voel ik me er veilig 

bij, is het niet iedere keer een andere? Iedere cliënt heeft hier andere wensen.  

In gesprek met de professionals is aangegeven dat dit herkenbaar is. Er is vaak ook tijd nodig om een goede 

relatie met cliënten op te bouwen.  

 

Uit de gesprekken met de denktanks 

 

Uit de denktank volwassenen 

• De denktank Volwassenen stelt dat de cliënt niet zozeer centraal moet staan met zorgverleners en netwerk 

om hem/haar heen, maar de cliënt is onderdeel van zijn sociale kring en daardoor volwaardig lid van de 

gemeenschap. Het gesprek met de cliënt gaat dus ook over wat hij/zij kan betekenen voor zijn/haar 

omgeving.  

• Ook werd aandacht gevraagd voor het feit dat een gezin bestaat uit een aantal individuen met hun eigen 
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dromen, mogelijkheden en problemen. Daar moet ook aandacht voor zijn. 

• Weet wanneer je als professional NIET meer nodig bent.  

 

Uit de denktank volwassenen  

De denktank ouderen  adviseert in 2014 en 2015 te starten met het inzetten van de zelfredzaamheidsmatrix als 

ondersteunend middel bij het bepalen van de benodigde ondersteuning.  

 

 

2. De ondersteuning verandert: algemene voorzieningen & individueel maatwerk 

De concept wettekst  Wmo maakt een (juridisch) onderscheid tussen twee soorten voorzieningen die 

gemeenten kunnen bieden: 

a) Algemene voorzieningen en 

b) Individuele maatwerkvoorzieningen. 

 

Algemene voorzieningen zijn ondersteuningsvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit 

kunnen gesubsidieerde welzijnsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of 

woonbegeleiding vanuit een gesubsidieerde instelling) zijn, maar ook via inkoop gefinancierde 

activiteiten (een scootermobielpool bijvoorbeeld). Bestaande nu nog individuele Wmo-voorzieningen 

kunnen eventueel ook vormgegeven worden als een algemene voorziening (zie het hiervoor 

genoemde voorbeeld van de scootermobielpool). Algemene voorzieningen kunnen gratis zijn voor 

burgers, maar het kan ook zo zijn dat er een (kostendekkende) vergoeding gevraagd wordt.  

 

Individuele maatwerkvoorzieningen zijn ondersteuningsvoorzieningen die aanvullend zijn op de 

algemene voorzieningen, om daar waar dat nodig is en waar het niet kan via deze algemene 

voorziening, specifiek en op maat een individu te ondersteunen bij zijn of haar zelfredzaamheid of 

participatie.  

De noodzaak tot een individuele maatwerkvoorziening wordt bepaald door de toegangspoort (zie 

hoofdstuk 3) en is afhankelijk van de vraag en situatie van de cliënt. Het bieden van 

maatwerkvoorzieningen dienen gemeenten in een verordening vast te leggen. Volgens de wet blijft 

voor het inzetten van een maatwerkvoorziening een gemeentelijke beschikking nodig. De 

keuzevrijheid van de cliënt voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) is bij 

een maatwerkvoorziening in de wet verankerd. De landelijke eigen bijdrageregeling zal zich beperken 

tot de individuele maatwerkvoorziening. 

 

Algemene voorzieningen maken het stellen van indicaties minder noodzakelijk. Dit biedt de 

gemeente financiële ruimte om maatwerk te creëren voor die situaties waarbij individuele 

maatwerkvoorzieningen echt nodig zijn. Met algemene voorzieningen kan prima de ondersteuning 

op maat aan de cliënt gerealiseerd worden. Daarnaast kan de oplossing voor (een deel van) de vraag 

van de cliënt gevonden worden binnen de kern AWBZ, de gefinancierde ondersteuning via de 

zorgverzekeringswet of een particulier dienstenaanbod (bijvoorbeeld het dienstenaanbod van 

thuiszorgorganisaties of de elektrische fiets via de fietsenmaker). 

 

Innovatie en de acht bakens vanuit `welzijn nieuwe stijl’ (zie bijlage 7) kunnen een bijdrage leveren 

aan het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning, zowel wat betreft het maatwerk als de 

algemene voorzieningen. 
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Uitgangspunten: 

p) Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader 

van de Wmo gaan we: 

• zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen;  

• de bestaande producten op het terrein van de Wmo die overkomen uit de AWBZ op laten gaan 

in nieuwe vormen van ondersteuning; 

• individuele maatwerkvoorzieningen, die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één geheel 

aanbieden;  

• meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor cliënten 

binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie hoofdstuk 4); 

• bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische ondersteuning  

het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan vormgeven. 

 

Uit gesprekken met de denktanks 

 

Meerdere individuele voorzieningen als één geheel 

De denktank ouderen stelde dat het werken met standaard pakketten maatwerk niet in de weg staat.  

Al moet men zich daarbij niet blind staren op die pakketten. Het advies is om een gemeenschappelijk systeem 

te hebben dat door meerdere zorgverleners gebruikt wordt, waarop een arrangement gebaseerd wordt (bijv. 

de zelfstandigheidsmatrix), dat wordt gekoppeld aan een budget met een plafond en een bodem wat men 

individueel of met behulp van een instantie kan besteden. 

 

Clientsturing  

De denktank Volwassenen bracht het thema ‘maximale zeggenschap’ in. Uitkomst van gesprekken over dit 

thema was dat cliënten waar mogelijk hun plan met bijbehorende financiering zelf in handen hebben en 

weten waar ze moeten zijn voor hun vragen. Geeft ruimte aan de behoefte aan sturing van cliënten.    

 

 

3. Financiële opgave van de Wmo 

De financiële taakstelling die op het sociaal domein en de Wmo afkomt, gaan we in zijn 

algemeenheid verwezenlijken door: 

• de omslag van denken en doen; 

• de hervorming van de toegang en de gehanteerde werkwijze; 

• de inhoudelijke vervorming van de ondersteuning; 

• meer te werken met algemene voorzieningen, waarbij in sommige gevallen een 

(kostendekkende) vergoeding gevraagd kan worden. 

 

Specifiek voor de Wmo hebben we nog een aantal aanvullende richtingen benoemd om de 

ondersteuning in het kader van de Wmo zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders te realiseren. 

Uitgangspunt:  

q) Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders 

te realiseren, gaan we: 

• een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van de 

hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit mogelijk is). We 

verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen ombuigen; 

• in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde 

vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat betreft doel, 

doelgroep en prioriteiten; 
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• kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van 

ondersteuning; 

• waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat cliënten 

gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de administratieve lasten 

voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële schaalvoordelen kunnen 

behalen; 

• binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies voor 

collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

 

4. Cliëntondersteuning 

Nu wordt de cliëntondersteuning vanuit diverse organisaties (zoals MEE) geleverd.  Bij de vorming 

van de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo gaan we de bestaande 

cliëntondersteuning herschikken. Een deel van deze taken kan meer dan voorheen geboden worden 

door mensen uit de directe omgeving van de cliënt. Een ander gedeelte van de taken vertoont 

overlap met het geven van informatie, advies en de lichte ondersteuning die we vanuit het SGT 

willen bieden.  Delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuning (door een derde) blijven 

belangrijk en zullen, waar mogelijk minder doelgroepsgewijs,  georganiseerd worden. 

 

Uitgangspunten:  

r) We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door de 

bestaande cliëntondersteuning te herschikken, te weten:  

• het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning  nemen we 

grotendeels op binnen het SGT;  

• delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuning worden - waar mogelijk minder 

doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

 

 

5. Mantelzorg en respijtzorg 

Om de mantelzorger te ontlasten bieden we op basis van de Wmo mantelzorgondersteuning. Dat 

doen we via het mantelzorgbeleid
41

 en in de vorm van kortdurend verblijf en respijtzorg. Bij 

respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de 

ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de mogelijkheid hiervoor vrijwilligers in te 

zetten. 

 

Uitgangspunt 

s) We organiseren mantelzorgondersteuning via het  mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

 

6. Vrijwilligerswerk en dagbesteding 

Binnen de Wmo wordt het doen van vrijwilligerswerk ondersteund en wordt dagbesteding geboden 

om de cliënt een dagritme en structuur te bieden. We willen in de komende jaren de dagbesteding 
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 Mantelzorg beleidsnota 2013-2016 Leiderdorp, vastgesteld gemeenteraad op 11-9-2012  
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waar mogelijk directer bij cliënten organiseren. Waar mogelijk draagt de dagbesteding ook bij aan de 

(sociale) opgave van de wijk. De dagbesteding vanuit de Wmo met een arbeidsmatig karakter raakt 

aan het beschut werk binnen de Wsw voor mensen met een arbeidsbeperking (zie hoofdstuk 5A 

werk). 

 

Uitgangspunt  

t) Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij het 

organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen die in de 

gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn. 

 

 

Uit gesprekken met de cliënten en professionals  

 

Van dagbesteding naar werk 

Investeer in de bereidheid van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit kan 

op meerdere manieren, bijv. door regelgeving, door banenmarkten, door een soort werkgeverscoach, door 

meer te investeren in begeleiding op de werkvloer . Zorg voor een zachte landing in de overgang van 

dagbesteding naar werk. Goede overdracht, een goede ontvangst en adequate begeleiding vanaf de start is 

een belangrijke voorwaarde voor een cliënt om in een nieuwe omgeving te slagen.  

 

 

7. Vervoer 

Binnen de Wmo bestaan diverse vervoersvoorzieningen. Met de transitie komt het vervoer van en 

naar dagbesteding (volwassenen) en dagopvang (ouderen) ook onder de Wmo te vallen. Binnen 

Holland Rijnland wordt onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om verschillende 

vervoersvoorzieningen efficiënter en doelmatiger te organiseren.  

Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, willen we vervoersactiviteiten zoveel mogelijk 

voorkomen. Indien er toch gereisd moet worden, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

reguliere vervoersvoorzieningen en/of met hulp van de sociale omgeving/netwerk. Een individueel 

maatwerk vervoervoorziening wordt geboden als bovenstaande mogelijkheden niet aanwezig zijn of 

niet geschikt zijn. 

 

 

Uitgangspunt  

u) Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

 

 

8. Wonen en zorg 

Mensen blijven over het algemeen langer thuis wonen dan enkele jaren geleden. Intramurale 

woonvormen worden afgebouwd, waardoor meer kwetsbare mensen zelfstandig moeten (blijven) 

wonen. Dit heeft gevolgen voor de (onderkant van de) sociale huurmarkt; de vraag naar goedkopere 

woningen zal daardoor toenemen.  

 

De ontwikkelingen rond wonen en zorg maken dat de zorg aan huis goed georganiseerd moeten 

worden. De gemeente stimuleert het levensloopbestendig bouwen waardoor op termijn minder 
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woningaanpassingen nodig zijn. Voorzieningen in de buurt moeten toereikend zijn om mensen met 

een ondersteuningsvraag binnen de collectieve voorzieningen een aanbod te kunnen doen.  

Gemeenten zullen hierdoor vaker met mensen te maken hebben die zwaardere vormen van 

ondersteuning nodig hebben. Daarom zullen we beleid moeten maken in samenspraak met de 

zorgverzekeraar die verantwoordelijk wordt voor persoonlijke verzorging en de functie 

thuisverpleging. 

 

Wonen wordt door cliënten met licht verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoening 

gezien als een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen en om deel te kunnen blijven 

nemen aan de samenleving. 

 

Uitgangspunten: 

v) De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

• afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

• levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder woningaanpassingen 

nodig zijn. 

 

9.  Beschermd wonen, maatschappelijke  opvang en vrouwenopvang (inclusief AMHK) 

Hierbij gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding van personen die niet in staat zijn zich 

op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Hiervan kan sprake zijn als iemand vanwege zijn 

psychische of psychosociale problemen is aangewezen op een beschermde woonvorm.  

Zowel beschermd wonen als ook maatschappelijke opvang worden per 1 januari 2015 ondergebracht 

in de Wmo. Behandeling zal vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet ZVW gaan vallen. Dit 

betekent dat de gemeente gaat bepalen wie in een beschermde woonvorm mag verblijven. De 

gemeente wordt regisseur op het terrein van huisvesting, inkomen, participatie en begeleiding. 

Bij dakloosheid is de centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. De 

gemeente is ook verantwoordelijk voor de vrouwenopvang in geval vrouwen vanuit 

veiligheidsoverwegingen het huis hebben verlaten.  

 

Het Algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) moet bovenregionaal 

geregeld worden. De wettelijke taken en bevoegdheden van het AMHK worden opgenomen in de 

aanvulling van de Wmo. In de Jeugdwet wordt hiernaar verwezen. De basis voor de nadere invulling 

van het AMHK is vastgelegd in de regiovisie geweld in huiselijke kring Hollands Midden 2014-2018. 

Om te komen tot een AMHK is een aparte bovenregionale werkgroep ingesteld. Deze heeft zijn eigen 

besluitvormingstraject.  

In 2013 is gestart met de evaluatie van het huidige Regionaal kompas. Ook wordt - in samenwerking 

met cliënten, gemeenten en zorginstellingen in de regio - gekeken hoe een vervolg van het Regionaal 

kompas er uit moet gaan zien. Daarbij wordt gekeken of in dit vervolg ook het beleid voor de hele 

OGGZ verankerd kan worden.  

Uitgangspunt 

w) Wonen, opvang en begeleiding worden voor de doelgroep van het Regionaal Kompas zoveel 

mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. 
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10. Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 

In de concept Economische Agenda Leidse Regio wordt aandacht besteed aan het opleiden van 

kwalitatief goed zorgpersoneel in de gehele Leidse regio. Zowel op MBO als HBO en WO niveau 

wordt in de Leidse regio het zorgpersoneel van de toekomst opgeleid. Door het op elkaar laten 

aansluiten van de veranderende zorgpraktijk (met de nieuwe visie op zorg en ondersteuning in dit 

hoofdstuk) en het zorgonderwijs wordt kwalitatief goed zorgpersoneel opgeleid . 

 

11. Lokale voorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten  

Het regeerakkoord voorzag in de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en een 

aantal aanpalende regelingen. Het Rijk wilde 60% van het bestaande budget met de benodigde 

beleidsvrijheid aan gemeenten geven, die hiermee een lokale voorziening voor chronische zieken en 

gehandicapten konden ontwikkelen. Op Holland Rijnland niveau werd druk gewerkt aan mogelijke 

manieren om invulling te geven aan deze lokale voorziening . Het herfstakkoord 2013 tussen kabinet 

en een deel van de oppositie (D66, CU en SGP) heeft een streep door het plan uit het regeerakkoord 

gezet. Er is overeengekomen dat er een landelijke tegemoetkomingsregeling voor de doelgroep blijft. 

Gemeenten krijgen echter nog slechts € 270 miljoen in plaats van eerder geplande € 760 miljoen 

voor een lokale regeling. Dit betekent dat er opnieuw nagedacht zal moeten worden wat met dit 

kleiner budget en aanvullend op de rijksregeling gedaan moet of kan worden. Een voorstel daartoe 

wordt regionaal binnen Holland Rijnland uitgewerkt. 

 

12. Bemiddeling en klachten- en bezwaarprocedures 

We gaan ervan uit dat door het voeren van keukentafelgesprekken (nog meer dan voorheen) 

maatwerk tot stand komt, waardoor we (op termijn) minder klachten verwachten.  Aangezien er niet 

aan pijnlijke keuzes en maatregelen ontkomen kan worden, is het aannemelijk dat cliënten in de 

eerste jaren na 1 januari 2015 soms moeite zullen hebben met de veranderingen in de ondersteuning 

die zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit vraagt om een duidelijke toelichting door de leden van 

het SGT ten aanzien van de overwegingen om de ondersteuning aan te passen.  

Indien cliënt en SGT onverhoopt geen overeenstemming bereiken ten aanzien van de voorgestane 

bouwstenen van het plan, zetten we in op een bemiddelend gesprek. Indien ook dat geen uitkomst 

biedt, dan staat, gezien het feit dat het om een beschikking gaat, de reguliere weg van het indienen 

van een bezwaarschrift open.  
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Hoofdstuk 5C Jeugd 

 

 

Inleiding  

De regionale jeugdvisie Iedereen doet mee is in alle gemeenten in de regio Holland Rijnland 

vastgesteld en is het startpunt van ons beleid. Hiernaast hebben de notitie Toekomst van het Sociaal 

Domein (opgesteld in samenwerking tussen Leiden en Leiderdorp) en het regionale Beleidsplan jeugd 

Hart voor de jeugd bijgedragen aan de invulling van dit hoofdstuk. Voor de specifieke uitwerking van 

het domein jeugd verwijzen wij u naar dit regionale beleidsplan, dat gelijktijdig met dit document ter 

besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Dit hoofdstuk is een samenvatting van het regionale 

beleidsplan. 

 

 

 
1. Pedagogische civil society

2. Basisvoorzieningen

3. Gebiedsgerichte 

Jeugd&gezinsteams

6. Verbinding middels 

1Gezin1Plan
inclusief sociaaldomein

4. Regionale

specialistische

jeugdhulp

5. Hulp in 

gedwongen 

kader

Toekomstmodel

Holland Rijnland

CJG

 

 

In bovenstaande afbeelding is het toekomstmodel schematisch vertaald. Het fundament van het 

jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap in gemeenten en wijken, waarin 

inwoners betrokken en bereid zijn om verantwoordelijkheid rond het opvoeden en opgroeien van 

kinderen te nemen.  

  

Pijler 1 is de pedagogische civil society ofwel de pedagogische gemeenschap. Het fundament van het 

jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap in gemeenten, buurten en wijken. 

In een goed functionerende pedagogische gemeenschap zijn inwoners betrokken en bereid om in 

hun eigen sociale netwerk en in het publieke domein verantwoordelijkheid rond het opgroeien en 

opvoeden van kinderen te nemen. Een pedagogische gemeenschap wordt gevormd door ouders, 

jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches of bijvoorbeeld lokale 

ondernemers. 

 

Pijler 2 zijn de basisvoorzieningen, waar vrijwel alle kinderen komen. Denk aan de 

jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang/peuterspeelzalen en huisartsen, jongerenwerk en 

sociale wijkteams. 
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Pijler 3 zijn de JGT’s. De JGT’s zijn een nieuw element in het Toekomstmodel Jeugdhulp van Holland 

Rijnland. De teams moeten een cruciale rol vervullen bij het verhogen van de kwaliteit van de 

jeugdhulp en de vermindering van het gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. De 

expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel wordt in deze teams 

samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker: voor ouders, voor 

andere voorzieningen en voor de aansturing door de gemeenten.  

 

Pijler 4  wordt gevormd door de specialisten: organisaties met specialistische expertise in situaties 

waar sprake is van ernstige problemen. Zij leveren een bijdrage aan het realiseren van doelen uit het 

gezinsplan door consultatie, advies, nadere diagnostiek of een specifieke behandeling te bieden.  

 

Pijler 5 het gedwongen kader. Ook bij hulp in gedwongen kader vormt samenwerking volgens 1 

gezin, 1 plan, 1 regisseur de basis. Er wordt nauw samengewerkt indien dat nodig is. 

 

Pijler 6 Verbinding door 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Komt visueel tot uiting door de verbinding tussen 

de cirkel met alle andere pijlers. De jeugdige en zijn gezin staan centraal in de ondersteuning van 

hulpverleners uit alle pijlers. Volgens deze werkwijze wordt een integraal gezinsplan opgesteld, 

waarin ook doelen op gebied van bijvoorbeeld onderwijs, Wmo, werk en inkomen en volwassenzorg 

worden opgenomen. 

Met dit model voor jeugdhulp verwachten de gemeenten kwalitatief betere en bovendien op termijn 

goedkopere zorg te kunnen realiseren. 

 

In 2014 starten in Leiden en in Leiderdorp (Leiderdorp gezamenlijk met de gemeente Zoeterwoude) 

proeftuinen om ervaring op te gaan doen bij het werken met jeugd en gezinsteams ( zie hoofdstuk 3 

Toegang).  

 

Regionale samenwerking 

De Jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau samen te werken, in het bijzonder op het 

gebied van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de jeugdzorg plus. Het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling moet samen gaan met het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld. Ook voor de 

zeer specialistische vormen van jeugdzorg is regionale samenwerking raadzaam gezien het zeer 

specialistische karakter en de hoge kosten. De regionale samenwerking en afspraken moeten een 

jaar voor de invoering van de wet (1 januari 2014) helder zijn. Daarnaast bereidt het onderwijs zich 

voor op de Wet op het passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs  en 

gemeenten hebben hierover overleg. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar hoofdstuk 6 

van het beleidsplan Jeugd. 

 

Regionaal beleidsplan 

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

Jeugdwet verplicht gemeenten om op regionaal niveau samen te werken op gebied van enkele 

specialistische zorgvormen. Het regionale beleidsplan beschrijft hoe de gemeenten in Holland 

Rijnland het jeugdhulpsysteem vorm willen geven en is gebaseerd op de besluiten die in eerdere 

portefeuillehoudersoverleggen zijn genomen. Elke gemeente kent voorts haar lokale beleid en lokale 
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accenten. Leiden en Leiderdorp hebben er voor gekozen om de lokale elementen te verwerken in het 

regionale beleidsplan.  

 

In het beleidsplan staan verschillende voornemens benoemd die in 2014 verder moeten worden 

uitgewerkt. In bijlage 8 zijn de voornemens uit het beleidsplan opgenomen. De lokale accenten 

worden in het regionale beleidsplan per afzonderlijke gemeente opgenomen. Het regionale 

beleidsplan sluit aan op het herontwerp van het Sociaal Domein.  

 

Subregionale samenwerking 

In 2014 starten in Leiden Noord en in Leiderdorp (Leiderdorp gezamenlijk met de gemeente 

Zoeterwoude) proeftuinen om ervaring op te gaan doen bij het werken met jeugd en gezinsteams. 

Het doel van de proeftuinen is antwoorden te verkrijgen ten aanzien van het functioneren en de 

werkwijze van de jeugd en gezinsteams en de relatie ten aanzien van de omgeving van deze teams.  

 

Voor de proeftuin in Leiderdorp is hierbij een verbinding tussen het SGT en het CJG een onderdeel 

van de proeftuin. Dit 0-100 (jaar) team zal in de loop van 2014 verder worden uitgewerkt en 

vormgegeven.  

  

Verbinding sociaal domein 

Uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is het versterken van de eigen kracht van een gezin, met 

de ouder als regisseur van het eigen gezinsleven. Ouders, jongeren, leden uit hun sociaal netwerk en 

betrokken instanties werken samen om de doelen van het gezin te realiseren.  

 

Met behulp van de werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt een integraal gezinsplan opgesteld. 

Dat vormt de verbinding met ondersteuning vanuit bijvoorbeeld onderwijs, Wmo, Werk en inkomen, 

schuldhulpverlening, volwassenenzorg. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur vormt ook de basis voor de 

samenwerking met sociale wijkteams en het veiligheidshuis. Het is belangrijk dat ook vanuit deze 

domeinen met de principes en werkwijze van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gewerkt wordt. Zo ontstaan 

integrale hulpplannen op maat voor dat kind of gezin waarbij alle leefdomeinen die een rol spelen bij 

de problematiek betrokken zijn. 

 

Voor Leiden en Leiderdorp geldt dan ook dat binnen de verschillende domeinen dezelfde 

vraagverhelderingsmethodiek zal plaatsvinden, waarbij duidelijk moet worden of er sprake is van een 

complexe situatie welke zich over meerdere domeinen uitstrekt. Bijvoorbeeld een combinatie van 

schuldenproblematiek, werkloosheid, opvoedproblemen en verstandelijke beperking bij ouders. 

Hierbij zal dan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur worden ingezet ongeacht bij welk domein de vraag is 

binnengekomen.  
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Hoofdstuk 6. Financiën  

 

In de eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit Kabinet 

sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het traject in de 

voorgenomen plannen aanbrengt (zoals recent het schrappen van de overkomst van de persoonlijke 

verzorging), zijn de overzichten die in eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein stonden 

achterhaald. Bij gebrek aan duidelijkheid vanuit het Rijk kunnen we op dit moment geen 

geactualiseerd beeld geven. Zodra er meer duidelijkheid over de budgetten is, worden de raden 

vanzelfsprekend direct nader geïnformeerd.  

 

Naast de zorg over de onduidelijkheid over de budgetten één jaar voor de beoogde invoering, 

hebben we ook grote zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet 

limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 25% bij de begeleiding; 

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget wordt overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en gehandicapten, die in 

de plannen met 40% minder budget wordt overgeheveld. Op basis van het herfstakkoord 

bedraagt de korting inmiddels circa 80%; en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie als voor de Wsw), terwijl de 

wet  gepaard gaat met een substantiële uitbreiding van de doelgroep (namelijk een groot 

deel van de huidige Wajongers en tevens op termijn de mensen die voorheen in Wsw of 

Wajong zouden zijn ingestroomd). Daarnaast is de hoogte van het Inkomensdeelbudget nog 

ongewis. Dit budget wordt vanaf 2015 via een gewijzigde verdeelsystematiek bepaald. 

 

Voor wat betreft de korting bij Wmo, Jeugd en inkomensondersteuning chronisch zieken hebben we 

het (indicatief, zie eerste alinea van deze paragraaf) over grofweg € 15 miljoen korting op een 

bestaand budget voor deze onderdelen van grofweg € 60 miljoen. Dit is exclusief de extra korting ten 

aanzien van de inkomensondersteuning chronisch zieken en zonder alle effecten bij re-integratie en 

Wsw. 

 

Deze budgetkortingen willen we tegemoet treden met een omslag in denken en doen, door zaken 

efficiënter te organiseren, door – daar waar dat kan - de huidige ondersteuning bij bestaande 

cliënten aan te passen en door te herprioriteren binnen sociaal domein (en daarbuiten). Deze 

maatregelen zullen, zeker op de langere termijn, een belangrijke bijdrage leveren aan het zoveel 

mogelijk realiseren van de sociale opgave binnen de financiële kaders.  

 

We gaan ervan uit dat deze maatregelen, zeker op de korte termijn, niet de volledige financiële 

opgave zullen bestrijken. Dat betekent dat we aanvullend zullen moeten kijken naar: 

• het daar waar mogelijk versoberen van de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen 

(per cliënt bezien of kaasschaaf mogelijk is), waarmee een klein gedeelte (we verwachten dat 

maximaal 5% van de huidige vraag omgebogen kan worden) is op te vangen; 
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• het toepassen van selectie: wie helpen we, wie helpen we niet of minder en/of later?; 

• een fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde vormen van ondersteuning (zoals Hulp 

bij het huishouden) in het eerste kwartaal van 2014 voor wat betreft doel, doelgroep en 

prioriteiten binnen de doelgroep per 2015; 

• de mogelijkheden mensen vaker door te verwijzen naar algemene voorzieningen, waarvan zij zelf 

de kostprijs (grotendeels) dragen; 

• quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van ondersteuning; 

• waar aanbesteding aan de orde is, kiezen voor (sub)regionale aanbesteding, zodat cliënten 

kunnen kiezen uit een breed spectrum aan ondersteuning, de administratieve lasten voor 

aanbieders worden beperkt en gemeenten financiële schaalvoordelen kunnen behalen; 

• het op een dusdanige wijze opstellen van verordeningen en beleidsregels dat doelmatige 

oplossingen en verbindingen mogelijk zijn zonder dat de rechtmatigheid wordt geschaad;  

• de mogelijkheid frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig afspraken te maken over 

de af te nemen toekomstige ondersteuning. 

  

De inschatting is dat we daarbij in de komende jaren pijnlijke keuzes zullen moeten maken om de 

drie decentralisaties zoveel mogelijk binnen de financiële budgetten te kunnen uitvoeren.  

 

Een deel van het toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo individuele 

voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. We blijven als gemeente dus 

drager van het financiële risico. Het goed inzetten van het Participatiedeelbudget kan voorkomen dat 

het Inkomensdeelbudget wordt overschreden. Daarnaast zullen we extra kosten moeten maken in de 

uitvoering. Deels is dat bedoeld om binnen de huidige werkwijze de toegenomen aantallen te 

kunnen behandelen (zoals bijvoorbeeld bij werk), maar deels gaat het ook om de bekostiging van 

nieuwe vormen van samenwerkende uitvoering, zoals de SGT’s en JGT’s.  

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten 

die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raden niettemin om nu een besluit te nemen 

over de voorliggende notitie en de daarin benoemde inhoudelijke richtingen. Teneinde op tijd gereed 

te zijn voor de nieuwe taken moeten we in het eerste kwartaal van 2014 immers reeds de nodige 

voorbereidingen opstarten (onder meer verordeningen, inkoop, toegang). Ruimte voor uitstel is er, 

gezien de te voeren procedures en de daarmee samenhangende tijdsinvestering, feitelijk niet. 

 

Financiën 3D Leiderdorp  

In 2012 is een meerjarig voorbereidingsbudget door de raad beschikbaar gesteld voor de 

implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Er is gelijktijdig een 

bestemmingsreserve voor de duur van 5 jaar ingesteld, met als doel door middel van onttrekkingen 

uit deze reserve gelden beschikbaar te stellen voor de implementatie van de 3D transities. 

Het totale budget beschikbaar voor de voorbereiding van de implementatie van de drie 

decentralisaties in het sociaal domein bedraagt in 2013 € 217.123. De totale voorbereidingskosten 

3D in 2013 liggen rond de € 108.000. Het resterende budget voor de voorbereidingskosten in 2014 

komt daarmee uit op ongeveer € 109.000. 

In de meerjarenbegroting 2014 is nog geen vertaling gemaakt van de te verwachten uitgaven en 

inkomsten (vanuit de Algemene uitkering) in het kader van de drie decentralisaties in het sociaal 

domein. Vanuit het rijk zou financieel meer duidelijkheid worden gegeven in de decembercirculaire 
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2013. Dit is echter doorgeschoven naar de meicirculaire 2014. Dit betekent dat wij in de kadernota 

2015 waar mogelijk met de informatie die wij dan beschikbaar hebben en op basis van geschatte 

aantallen een geschat bedrag zullen opnemen voor de realisatie van de decentralisaties in het sociaal 

domein per 2015. Hieraan voorafgaand zal in mei ten behoeve van de voorbereidings- en 

implementatiekosten in 2014 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. 
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Bijlage 1: Afkortingen- en begrippenlijst  

3D’s     

 

drie decentralisaties, bestaande uit de 

veranderingen in de Wmo (met daarin o.a. de 

decentralisatie AWBZ), de Jeugdwet (met daarin o.a. 

decentralisatie Jeugdzorg) en de Participatiewet. 

ADL-vaardigheden Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, vaak 

gebruikt als indicering voor zorg. 

AMHK Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling 

ANW Algemene Nabestaanden Wet 

DZB De Zijl-Bedrijven, Leidse gemeentelijke dienst voor 

leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt met als doel ze te plaatsen in het 

reguliere arbeidscircuit. 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

ESF-subsidies Europees Sociaal Fonds, bedoeld voor het scholen 

van (voornamelijk) laagopgeleide werknemers. 

CGJ Centrum Jeugd en Gezin 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg, dat toetst de 

aanspraak op AWBZ-zorg. 

GGD 

 

Gemeentelijke (of gemeenschappelijke) 

Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

JGT Jeugd en Gezin Team(s) 

JPT Jeugd Preventie Team(s) 

JPP Jeugd Preventie Programma 

nuggers Niet-uitkeringsgerechtigden 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, geestelijke 

volksgezondheid.  

Participatiewet Eén regeling voor alle mensen die een beroep doen 

op inkomensondersteuning en kunnen werken, maar 

daarbij ondersteuning nodig hebben. In de 

Participatiewet worden de Wet werk en bijstand 

(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 

een deel van de Wajong samengevoegd. 

PGB Persoons Gebonden Budget 

RL-Participatiecentrum Re-integratie Leiden Participatiecentrum. 

SGT Sociaal Gebied-gebonden Teams 

SHG regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld 

SMV-visie Sociaal Maatschappelijke Structuur-visie Leiderdorp 

Social Firm 

 

Een Social Firm is een onderneming met primair een 

maatschappelijk doel en gezonde financiën als 

voorwaarde. In ons geval is het maatschappelijke 

doel om mensen die niet regulier aan het werk 

komen maar meer loonwaarde hebben dan beschut 

een baan te bieden. De Social Firm kan een 

voortzetting zijn van een DZB activiteit met of zonder 

private partner. 

Stichting ZON Stichting ZON is de belangenorganisatie voor mensen 

met  psychische problemen, dak- en thuislozen en 

mensen met verslavingsproblemen in de regio 

Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek. 

Stichting MEE MEE ondersteunt mensen met een beperking om hen 
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naar vermogen mee te laten doen in de samenleving.  

SW-bedrijf Sociale Werkplaats 

SWT Sociale Wijkteams 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten 

wml Wettelijk minimum loon 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wns Welzijn nieuwe stijl 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet Werk en Bijstand 

ZIN Zorg In Natura 

ZVW Zorgverzekeringswet 
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Bijlage 2: Overzicht vermelde gemeentelijke beleidsplannen, regionale 

notities en landelijke handreikingen in dit document 

 

Lokale stukken 

- Beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2013-2016 Leiderdorp 

- Maatschappelijke structuurvisie, Leiderdorp (besluitvorming februari 2014) 

- Notitie Toekomst van het sociaal domein,  Leiden en Leiderdorp 

- Wethoudersbrief over de consequenties brief van Van Rijn op de toekomst van het sociaal domein, 

Leiderdorp 

 

Regionale stukken Holland Rijnland 

- Regionale 3 D-visie Op eigen kracht 

- Regionale visie op de jeugdhulp Iedereen doet mee 

- Regionaal toekomstmodel Jeugdstelsel  

- Regionaal beleidsplan Transitie Jeugdzorg Hart voor de Jeugd 

- Regionale notitie Integrale Toegang tot het sociale domein Een goede toegang is meer dan een brede deur en 

een lage drempel 

- Regionale handreiking over opdrachtgeverschap Vorm volgt inhoud  

- Regionale handreiking Visie Uitbreiding Wmo 

 

Landelijke handreikingen Transitiebureau van VWS/VNG 

- Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding, 

Transitiebureau, 2012. 

- Toelichting aanbesteden en subsidiëren, mogelijkheden inkoop begeleiding, Transitiebureau december 2011. 

- Presentatie van Tim Robbe (Robbe & Partners) And now for something completely different … Van Visie naar 

Praktijk, Gouda, 11 oktober 2013. 

- Prestentatie van Prof. dhr. Jan Telgen (universiteit Twente), Sociaal Domein in Transitie, Gouda, 11 oktober 

2013.
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Bijlage 3 Vijf uitvoeringsmodellen 

Vijf uitvoeringsmodellen omschrijving Voordelen Nadelen/ Vraagtekens 

1. Beleidsarme variant voortzetten huidige werkwijze : doorgaan met de 

werkwijze van CIZ die indicatie stelt en Zorgkantoor 

dat de zorg inkoopt; 

Eenvoudig te realiseren door 

bestaande situatie te 

kopiëren 

• Werkwijze AWBZ past niet bij 

Kanteling Wmo 

• Is financieel op middellange termijn 

onhoudbaar 

2. Variant Integratie van 

toegang en leveren van 

ondersteuning   

de gemeente contracteert aanbieders. Zij  bepalen zelf 

dat er ondersteuning bij een cliënt nodig is en welke 

ondersteuning dat moet zijn 

• Bespaart indicatiekosten  

• Mogelijkheid tot optimale 

professionele invulling 

• Hoe voorkom je overconsumptie? 

• Hoe regel je budget beheersing ? 

• Kan je werken op basis van alleen 

vertrouwen? 

3. Variant Digitale marktplaats de vraag van de cliënt wordt op een digitale 

marktplaats geplaatst: de gemeente of een 

Jeugd&Gezins- of gebiedsteam voeren een gesprek en 

brengen de probleemsituatie in beeld, deze 

probleemsituatie wordt geanonimiseerd op een soort 

digitale marktplaats gezet, verschillende aanbieders 

kunnen een plan voor het leveren van het 

arrangement indienen, cliënt en gemeente/wijkteam 

kiezen samen op kwaliteit het beste aanbod; 

• Aanbieder bepaalt plan / 

aanpak; 

• Marktplaats zorgt voor 

goede prijs / prestatie 

verhouding; 

• Client mag kiezen; 

• Administratief makkelijk. 

• Kan een aanbieder een goed plan 

maken als je alleen een schriftelijke 

probleemsituatieschets hebt?  

• Kan het per gezin (en alle benodigde 

interventies) één uitvraag op de 

markplaats?  

• Hoe werkt de markplaats als er sprake 

is van combinatie van aanbieders? 

• Er gaat veel werk zitten in het maken 

van een plan, welke motivatie hebben 

aanbieders om steeds een plan te 

maken, zonder de zekerheid van het 

krijgen van de opdracht bij de 

betreffende cliënt/gezin. 

4. Variant Regisseursmodel gemeente (of gebiedsteam) is de regisseur. Deze stelt 

samen met de cliënt het integraal plan voor het 

arrangement op. Dit arrangement bestaat uit 

verschillende bouwstenen. Voor deze bouwstenen kan 

de regisseur putten uit algemene voorzieningen maar 

ook uit door de gemeente gemaakte afspraken met 

aanbieders die afzonderlijke bouwstenen kunnen 

leveren. 

• Er is één regisseur 

• Past op alle deelterreinen 

van het sociaal domein: 

integrale aanpak 

• Kwaliteit van de regisseurs is van 

cruciaal belang 

• Meer onzekerheid voor en minder 

prominente positie van aanbieders dan 

in variant 2 of 5. 

5. Variant populatie gebonden 

contracteren 

gemeente geeft voor een onderwerp per wijk één Maximale ruimte voor • grote kans op zogeheten oneigenlijke 

substitutie, zowel binnen het stelsel 
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Vijf uitvoeringsmodellen omschrijving Voordelen Nadelen/ Vraagtekens 

aanbieder een budget om de benodigde 

ondersteuning te leveren. Geadviseerd wordt in dit 

geval zeker het vaststellen van de noodzaak en het 

recht op ondersteuning te scheiden van de partijen die 

op basis van populatie gebonden financiering de 

ondersteuning gaat leveren. 

professionele uitvoering (liever zelf de zorg leveren dan de 

meer deskundige onderaannemer) als 

buiten het stelsel (liever mensen 

doorverwijzen naar een pilletje 

vergoed door de Zorgverzekeringswet 

dan ondersteuning te geven) 

• lastig om de kwaliteit te bewaken 

• kans op budget-overschrijding omdat 

de instelling na 10 maanden al door 

budget heen is 

• kans op concentratie in de markt 

• risico van het uit de markt drukken van 

kleine aanbieders.  

Bron: prestentatie Sociaal Domein in Transitie, Prof. dhr. Jan Telgen (universiteit Twente), 11 oktober 2013.
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Bijlage 4 Schema met de overeenkomsten en verschillen tussen SWT, CJG (basis en JGT) (Leiderdorp) 

 

 SWT CJG 

        CJG basis                                                                  JGT 

1 Keuze voor één team 

voor heel sociaal 
domein of per D ? 

• Team per D: Wmo • Team per D: Jeugd • Team per D: Jeugd 

2 Keuze voor één team of 

frontteam met team 

erachter 

• één team • CJG is frontteam 

 

• JGT is team erachter  

3 Focus qua doelgroep • 15% kwetsbaren met link naar 

80% zelfredzamen 

• CJG = 80% zelfredzamen* 

 

• JGT 15% kwetsbaren  

• Met name bij 5% meest 

kwetsbaren zal JGT 

gespecialiseerde zorg 

inschakelen 

4 Taak • Vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Lichte ondersteuning  

• Toegang tot langdurige en/of 

specialistische ondersteuning. 

• Eerste vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Preventie, basistaak, advies, lichte 

ondersteuning  

 

• Vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Alle niet-specialistische hulp 

• Toegang tot specialistische hulp 

5 Wie beslist er over 

(spec). 
ondersteuning/hulp die 

team niet zelf levert 

• SWT • JGT • JGT 

6 Gehanteerde 

aanpak/methodiek 
• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

7 Generalist/ specialist • Semi-generalist • Semi-generalist • Semi-specialist 

8 Samenstelling • Multidisciplinair  • Multidisciplinair • Multidisciplinair 

9 Geografische spreiding 

/ hoeveel teams 
• 1 of 2 SWT • 1 CJG  • 1 JGT 

10 Rol van gemeente bij 

team 
• Aanjager/coördinator in eerste 

fase 

• Participant 

• Financier 

• Financier • Financier 
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 SWT CJG 

        CJG basis                                                                  JGT 

11 Organisatievorm • Vooralsnog soort van 

detachering vanuit 

participanten 

• Tzt zelfstandige organisatie of 1 

organisatie is de werkgever?  

• Netwerkorganisatie, wellicht tzt 

zelfstandige organisatie 

• Vooralsnog soort van detachering 

vanuit participanten (via 

afspraken GGD en 

subsidiepartners) 

• Netwerkorganisatie, wellicht tzt 

zelfstandige organisatie 

• Vooralsnog soort van 

detachering vanuit participanten 

(via nog te sluiten contracteren) 

12 Budget • SWT krijgt (tzt) wel budget 

voor haar eigen 

werkzaamheden. 

• Budget voor inzet langdurige 

ondersteuning ligt bij gemeente 

• Participanten krijgen budget voor 

hun aandeel in CJG. 

• Budget voor inzet JGT en 

specialistische hulp ligt bij 

gemeente/ regio namens deze. 

• JGT krijgt (tzt) wel budget voor 

haar eigen werkzaamheden. 

• Budget voor inzet specialistische 

hulp ligt bij gemeente/ regio 

namens deze. 

13 Financiering van 
deelname van 

organisaties aan het 

team 

• Om niet, de taken bestonden al, 

worden alleen gebundeld in 

SWT 

• Om niet, de taken bestonden al, 

zijn alleen gebundeld in CJG 

• Om niet, de taken bestonden al, 

worden alleen gebundeld in JGT 

* het CJG ziet vanuit haar basistaak natuurlijk 100% van alle kinderen. De 15% kwetsbaren en 5% meest kwetsbaren kunnen niet af met de algemene lichte basisondersteuning van CJG maar zullen geholpen worden 

door JGT. 
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Bijlage 5:  overzicht van inkoopmethodieken in het sociale domein
42

. 
 

Juridische titel Inkoopmethodiek Toelichting 

Overeenkomst Overeenkomst Zeeuws 

model 

De gemeente contracteert alle aanbieders die voldoen aan 

bepaalde criteria. De cliënt kiest vervolgens de aanbieder. 

 Dynamisch selectiemodel De gemeente contracteert continu iedere aanbieder die 

voldoet aan bepaalde criteria. Elke cliënt wordt gezien als 

één separate opdracht. Aan de hand van de criteria zoals 

wachttijd, cliënttevredenheid en cliëntvoorkeur in het 

selectiemodel waarop de cliënt invloed kan hebben, volgt 

automatisch de keuze voor een bepaalde aanbieder.  

 Bestuurlijk aanbesteden De gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die 

voldoen aan bepaalde criteria. In een onderhandelingsproces 

bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden voor prijs 

en kwaliteit.  

 Dialoogmodel De gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die 

voldoen aan bepaalde criteria. Tijdens een dialoogproces 

bepaalt de gemeente in samenspraak met aanbieders de  

voorwaarden in de overeenkomst voor prijs en kwaliteit. 

Tijdens het dialoogproces kunnen aanbieders nog afvallen. 

 Catalogus model De gemeente contracteert alle (eventueel een beperkt 

aantal) aanbieders die voldoen aan bepaalde criteria. De 

cliënt krijgt vervolgens keuzeinformatie (catalogus) en een 

ranking van aanbieders die volgt uit bepaalde prestatie 

indicatoren voorgelegd op basis waarvan hij een keuze voor 

een aanbieder maakt. Kiest de cliënt niet, dan kiest de 

gemeente aan de hand van de prestatie indicatoren. 

 Eén-op-één contract De gemeente sluit een overeenkomst af met één aanbieder 

voor het leveren van verschillende vormen van 

ondersteuning. De gemeente nodigt geen andere aanbieders 

uit voor het uitbrengen van een voorstel. Dit model kan de 

gemeente ook in geval van enkele aanbieders toepassen. 

 Afspraak per cliënt De gemeente consulteert de aanbieders op hun 

competenties, maar sluit geen overeenkomst op voorhand 

af. Zodra een cliënt of groepen van cliënten zich aandienen, 

contracteert de gemeente een bepaalde aanbieder en maakt 

nadere afspraken over de invulling van de ondersteuning op 

cliënt of groepsniveau. 

 Mini-competitie De gemeente contracteert aan de hand van bepaalde criteria 

een beperkt aantal aanbieders. Per opdracht (cliënt) brengen 

de gecontracteerde aanbieders binnen de vastgestelde 

overeenkomst een voorstel uit voor de aanpak. Aan de hand 

van bepaalde gunningscriteria bepaalt de gemeente wie de 

opdracht gaat uitvoeren. 

 

 Klassiek aanbesteden Aan de hand van bepaalde selectie- en gunningscriteria 

                                                           
42

 Bron van tabel: Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding. 

Transitiebureau, 2012. In bijlage C van dit stuk wordt een uitgebreidere toelichting gegeven.  
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contracteert de gemeente door middel van het doorlopen 

van een aanbestedingsprocedure één of meer aanbieders. 

 Veiling model De gemeente contracteert alle aanbieders die voldoen aan 

bepaalde criteria. Deze aanbieders mogen deelnemen aan de 

veiling. Per opdracht (cliënt) volgt een veilingronde waar 

aanbieders aan kunnen deelnemen. De aanbieder met de 

laagste prijs krijgt de opdracht. 

Subsidie Subsidie Beleidsgestuurde 

contractfinanciering 

De gemeente subsidieert één of meerdere aanbieders aan de 

hand van meetbare resultaten die bijdrage aan 

gemeentelijke doelstellingen. Tevens vindt periodiek 

bijsturing plaats aan de hand van de gemeentelijke 

beleidscyclus. 

 Subsidietender De gemeente subsidieert één of meerdere aanbieders aan de 

hand van bepaalde toekenningscriteria. De aanbieders 

concurreren met elkaar voor het verkrijgen van de subsidie. 

 Klassieke subsidie (al of 

niet in combinatie met een 

uitvoeringsovereenkomst) 

De gemeente subsidieert een aanbieder voor het uitvoeren 

van bepaalde activiteiten. De gemeente 

kan een uitvoeringovereenkomst afsluiten met de 

gesubsidieerde aanbieder voor het maken van 

aanvullende afspraken. De subsidie kan de gemeente 

verlenen in lumpsum, product-, project-of activiteitenvorm. 
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Bijlage 6  Participatie Wmo  bij de totstandkoming notitie Toekomst Sociaal 

Domein 
 

Bij de totstandkoming van de notitie Toekomst van het Sociaal Domein , zijn op diverse wijzen in 2012 en 2013 

partners en inwoners in de gemeenten betrokken. Er zijn in Leiden verschillende bijeenkomsten georganiseerd 

voor kleinere groepen, maar er zijn ook bijeenkomsten geweest waarbij alle organisaties en betrokkenen bij 

het sociaal domein werden uitgenodigd. Vanaf 2013 hebben Leiden en Leiderdorp dit gezamenlijk uitgevoerd 

en hebben ook Oegstgeest en Zoeterwoude zich hierbij aangesloten. 

Er is geïnvesteerd in cliëntparticipatie. Het gesprek met de cliënt wordt gezien als belangrijke input voor het te 

vormen beleid. Op die manier, en door hun input mee te nemen, stellen wij de cliënt écht centraal. De 

uitkomsten uit deze gesprekken hebben een bron van informatie opgeleverd. 

Het betrekken van partijen en inwoners dient meerdere doelen: input van mensen en organisaties met 

expertise op diverse terreinen, draagvlak creëren en tussentijds informatie verschaffen over de 

voorbereidingen op de transities. Bij de uitwerking van scenario 3 is opnieuw aan betrokken organisaties en 

cliënten gevraagd om mee te praten. 

 

Leiden 

September 2012: plenaire bijeenkomst met zorgorganisaties over denkrichtingen aanpak 3D 

Maart 2013: focusgroepen over invulling van denkrichtingen aanpak 3D 

April 2013: plenaire bijeenkomst scenario’s toekomst sociaal domein 

2012: diepte interviews (Boekje: Cliënt in Beeld Deel 1: portretten van burgers met een hulpvraag) 

2013: focusgroepen (Boekje: Cliënt in Beeld Deel 2: dilemma’s van burgers met een hulpvraag) 

Eind 2013: Dialoog met de stad: Samen naar Beter (in uitvoering) 

 

Leiden i.s.m. Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

- Najaar 2013: Denktanks, digitaal platform, gesprekken met professionals 

- Najaar 2013: Website met mogelijkheid tot interactie op uitkomsten denktank en themabijeenkomsten. 

- Najaar 2013 (pre)Advies cliëntenraden/ Wmo-adviesraad. 

 

Voor verslagen/samenstellingen/extra informatie over deze bijeenkomsten, zie de site van gemeente Leiden. 
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Bijlage 7. Bakens welzijn nieuwe stijl (Wns) 

 

Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag 

Vraaggericht werken is niet zonder meer de vraag van de burger als uitgangspunt nemen bij de organisatie van 

het aanbod. Het is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’. Dat zou juist leiden tot claimgedrag, waarbij de 

eigen kracht van de burger en zijn netwerk onvoldoende worden aangesproken en de achterliggende 

problemen niet worden aangepakt. Bijna altijd is de vraag van burgers in eerste instantie een vraag naar het 

bekende aanbod. Maar met een hulp bij het huishouden zijn de eenzaamheidsproblemen niet op te lossen. Het 

is nodig om breder te kijken naar de mensen die om ondersteuning vragen: breder kijken om problemen bij 

mensen écht op te lossen. 

 

Baken 2: Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 

Als de vraag van de burger eenmaal helder is, moet de vraag beantwoord worden wie wat doet. Wat kunnen 

de burgers zelf, of met hulp uit de directe sociale omgeving doen? Wat kan de rol zijn van de sociale verbanden 

in de wijk of buurt? Hoe kunnen vrijwilligers worden ingezet? Wat kunnen buren, en familieleden betekenen? 

Met andere woorden: wat doen de professionals en wat doen de burgers? Maar ook, wat kan de professional 

doen om de zelfredzaamheid van de burger (in en met zijn eigen omgeving) te versterken. 

Te snel wordt nu nog voorbij gegaan aan de eigen kracht van de burger, zijn netwerk, de straat of wijk. Het uit 

handen nemen van problemen werkt meestal averechts op het zelfoplossend vermogen. De 

‘eigenkrachtbenadering’ of een andere, vergelijkbare methode, vraagt om een cultuuromslag bij de burger en 

de professional. Die omslag is niet eenvoudig. Burgers hebben geleerd toch vooral tijdig een beroep op de 

overheid of de hulpverlenende instanties te doen. Maar nog ingewikkelder ligt de cultuuromslag wellicht bij de 

hulpverlener. Het is toch immers zijn of haar vak de problemen van anderen op te lossen en om die ‘kwetsbare 

mensen' te ondersteunen. 

 

Baken 3: Direct er op af 

Er zijn mensen die ondersteuning claimen en er zijn mensen die zorg mijden. Het gaat bij de zogenoemde 

zorgmijders om mensen die niet om ondersteuning durven of willen vragen, terwijl ze al langer vereenzamen, 

zich verwaarlozen, met onoplosbare schulden kampen, of verslavingsgedrag vertonen. 

Deze burgers weten de weg niet te vinden naar ondersteuning. Ze zijn op basis van eerdere ervaringen 

teleurgesteld in de hulpverlening, of vastgelopen in de bureaucratie. Deze mensen worden niet bereikt door ze 

op te roepen om op kantoor te verschijnen ten einde daar een goed gesprek te voeren. Daar moet de 

professional op af, en het liefst zo snel mogelijk, om erger te voorkomen. Dat gebeurt te vaak nog niet, omdat 

andere – legitieme - uitgangspunten een direct ingrijpen in de weg staan, of lijken te staan. Het gaat dan om 

privacy, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. 

 

Baken 4: Formeel en informeel in optimale verhouding 

Het kenmerk van de Wmo is dat de participatie wordt bevorderd niet alleen door een beroep te doen op de 

eigen mogelijkheden van de burger of de inzet van professionals, maar ook op de inzet van sociale netwerken, 

vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden. In Welzijn Nieuwe Stijl wordt gezocht naar de optimale verhouding 

tussen wat burger (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten. Ook dit baken betekent voor burgers, 

professionals en gemeenten een forse verandering van houding en aanpak, die breekt met de traditie van 

recht, of vanzelfsprekend een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. 

Het past bij Welzijn Nieuwe Stijl dat de professional zich terughoudend opstelt. Zijn of haar kracht ligt er juist in 

om samen met burgers te bezien op welke wijze de burgers zelf de problemen of klachten kunnen oplossen. 

Het probleemoplossend vermogen, zowel van individuen als groepen moet geactiveerd worden. Het voorkomt 

daarnaast structurele afhankelijkheid van de professional. Eenzaamheid kan mogelijk beter bestreden worden 

door het herstellen van sociale netwerken. 
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Baken 5: Doordachte balans van collectief en individueel 

De verzorgingsstaat is doorgeschoten met individuele oplossingen voor problemen van burgers. Mensen zijn 

daaraan gewend geraakt. De financiering ervan komt echter steeds meer onder druk te staan en de negatieve 

gevolgen van de individualisering van de samenleving worden steeds meer zichtbaar. Ook daarom is het 

ontwikkelen van meer collectieve aanpakken onvermijdelijk. De sector die hier vanouds de meeste ervaring 

mee heeft is de welzijnssector. Collectieve aanpakken zijn niet alleen goedkoper, maar bieden ook vaak een 

betere oplossing. De buurtmaaltijd is niet zelden effectiever (want biedt bijvoorbeeld mogelijkheden tot 

contact) dan de individuele bezorging aan huis. Ook voor dit baken geldt dat het er niet om gaat dat 

professionals ten allen tijde automatisch voor collectieve oplossingen kiezen. Het gaat om het vinden van de 

juiste balans tegen de achtergrond van het probleem dat moet worden aangepakt. 

 

Baken 6: Integraal werken 

De vraag centraal stellen vraagt om een integrale en samenhangende aanpak van professionals. De burgers die 

bij bijvoorbeeld het Wmo-loket, of het maatschappelijk werk aankloppen, hebben meestal problemen die niet 

door één instelling of één voorziening kunnen worden opgelost. Het gaat vaak om meerdere problemen 

tegelijk. Problemen die met elkaar samenhangen en dus ook in samenhang moeten worden aangepakt. Als een 

burger geen werk en daardoor te weinig geld heeft, in een slecht huis woont en spanningen in zijn gezin heeft, 

ziet hij dat als een ongedeeld vraagstuk. Dienst- en hulpverleners komen niet ver als ze opereren alsof ze op 

een eiland zitten. Goed met elkaar samenwerken is belangrijk. Nadrukkelijk is hier de invulling van de regierol 

van de gemeente aan de orde. Het is de gemeente als opdrachtgever én regisseur die bij uitstek geschikt is om 

partijen bij elkaar te brengen. Op cliëntniveau moeten de aanbieders van ondersteuning zelf de 

verantwoordelijkheid voor ketenregie oppakken. 

 

Baken 7: Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 

Welzijn Nieuwe Stijl is niet vrijblijvend. Waar organisaties ondersteuning bieden aan burgers, worden concrete 

afspraken gemaakt over de vraag op welke ondersteuning van professionals en vrijwilligers men kan rekenen, 

wat daarbij de eigen inzet is (met en in de eigen omgeving) en naar welke resultaten wordt toegewerkt. 

De doelen in een ondersteuningstraject moeten voor de burger duidelijk, concreet en haalbaar zijn en zij 

moeten niet alleen perspectief bieden op de langere termijn, maar zich ook richten op praktische, snelle 

resultaten. Dat wil zeggen dat doelen voor de cliënten in concrete, meetbare termen moeten worden 

geformuleerd. Er moet sprake zijn van een gezonde mix van korte en lange termijn. 

 

Baken 8: Gebaseerd op ruimte voor de professional 

Centraal thema in Welzijn Nieuwe Stijl is de relatie tussen de burger en zijn netwerk enerzijds en de 

welzijnsprofessional anderzijds. Niet alleen de regels van de organisatie of de wensen van de gemeente zijn 

bepalend, maar ook de professionele bagage van de beroepskracht. Deze moet voldoende aan bod kunnen 

komen. Daarvoor heeft de professional de ruimte nodig om zelfstandig te handelen op basis van een ruime 

vrije beslissingsruimte. 

Professionals Welzijn Nieuwe Stijl moeten midden in de samenleving staan. Tegelijkertijd moeten zij ook 

adequaat kunnen communiceren met collega's van de eigen organisatie, met cliënten en hun naaste omgeving, 

vrijwilligers en met de partners in de keten. Ook wordt van hen verwacht dat ze ondernemend zijn, 

outreachend werken, in ketens kunnen samenwerken en hier soms de regie in nemen. Samenwerking tussen 

informele zorg en professionele dienstverlening vraagt om fine-tuning wie wat precies doet. Kortom, je weet 

wanneer je op je handen moet zitten en wanneer de handen uit de mouwen moeten. Deze professionals 

moeten dan wel ruimte krijgen om zelf te beslissen hoe zij die kennis en ervaring inzetten. Ruimte voor de 

professional kan alleen bestaan wanneer er vooraf goede afspraken zijn gemaakt over de te behalen resultaten 

en daarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. 
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Bijlage 8:  overzicht van voornemens regionaal beleidsplan `Hart voor de 

jeugd’ 

 

Algemeen De regie van de hulp zoveel als mogelijk bij de cliënt te leggen 

 Uit te werken op welke wijze het (gezins) plan als beschikking kan fungeren 

 Zorg te dragen voor een goede regionale klachtenregeling; 

 Zorg te dragen voor een regionale onafhankelijke vertrouwenspersoon, mogelijk in 

aansluiting op landelijke afspraken 

 Diversiteit en respect voor ieders achtergrond te eisen van onze aanbieders en de 

cliënt zoveel als mogelijk medezeggenschap te geven over de persoon van de 

hulpverlener; 

 Heldere afspraken te maken met artsen over financiering van hulp, triage en 

diagnostiek; 

Jeugd- en gezinsteams In gezamenlijkheid te komen tot een dekkend netwerk van jeugd en gezinsteams. 

Deze hebben een basisvorm, maar kunnen daarbinnen  verschillen per gemeente. 

 De werkzaamheden van de jeugd en gezinsteams en die van de CJG’s hangen nauw 

samen. We maken een stappenplan waarin we aangeven hoe we tot inhoudelijke en 

organisatorische integratie komen; 

 Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden de jeugd en 

gezinsteams zelf specialistische  zorg kunnen in kunnen zetten; 

 De jeugd en gezinsteams krijgen nauwe verbinding met de politie; 

 De toegang tot jeugdhulp te laten lopen via de jeugd en gezinsteams, huisartsen en 

medisch specialisten; 

Onderwijs De jeugd en gezinswerkers zijn nauw verbonden met alle vormen van onderwijs; 

 Ouders en/of jeugdige, het onderwijs en de jeugd en gezinswerker stellen een 

gezamenlijk hulpplan op volgens de principes van 1kind 1 gezin 1 plan en houden 

elkaar op de hoogte over de voortgang van de hulp uit dit plan; 

 Het plan omvat zowel de ondersteuning vanuit de school, jeugdhulp als andere 

ondersteuning vanuit het gemeentelijk domein; 

 Rondom dyslexiezorg wordt duidelijk afgesproken wat onder de zorg van onderwijs 

en de zorg van gemeenten valt; 

 De genoemde punten met het MBO bespreken en nader uit te werken; 

 Op subregionaal niveau wordt de ontwikkelagenda verder uitgewerkt.; 

AMHK Het in te richten regionale AMHK te positioneren bij de GGD; 

 Nauwe samenwerking te garanderen tussen AMHK, jeugd en gezinsteams en Raad 

voor de Kinderbescherming; 

 Aansturing AMKH vanuit gemeenten te garanderen; 

 De GGD organisatie onder regie van de gemeenten aan te passen op deze 

uitbreiding; 

Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 

De uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering te beleggen bij 

gekwalificeerde instellingen met het huidige Bureau Jeugdzorg als hoofdaannemer 

dat samenwerkingsafspraken maakt met andere uitvoerders zodat hulpverlening aan 

speciale doelgroepen wordt gewaarborgd; 

 De uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Holland Rijnland sluit 

naadloos aan bij het regionale jeugdhulpmodel, jeugd en gezinsteams en werken dus 

met 1 Gezin, 1Plan; 

 De overgang van vrijwillig naar gedwongen kader verloopt vloeiend, er  

ontstaan geen gescheiden zorgcircuits en er is een doorlopend zorgproces van 

preventie tot curatie en bescherming voor de cliënt; 

 Een traject in de jeugdzorg plus is gericht op perspectief en terugkeer naar de eigen 

omgeving en herstel van het dagelijks leven (onderwijs etc.); 

 De consequenties voor het JPT en JPP worden nader uitgewerkt; 
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Crisisdienst De diverse organisaties die nu een 24-uurs crisisdienst hebben wordt gevraagd met 

een voorstel te komen tot een integrale 24-uurs crisisdienst; 

 De mogelijke relatie van deze crisisdienst met plaatsingscoördinatie in zware 

residentiële voorzieningen te onderzoeken; 

Opdrachtgeverschap Gemeenten in Holland Rijnland bundelen hun krachten om de benodigde cultuur- en 

organisatie veranderingen en optimale efficiency en effectiviteit te realiseren; 

 Daarbij werken gemeenten  op onderdelen volgens bovenstaand schema samen 

(figuur 7.1 beleidsplan); 

 Op termijn wordt onderzocht of het CJG en de daarin werkende jeugd en 

gezinsteams in  een nieuw te vormen organisatie moeten worden ondergebracht; 

 Zowel de jeugdhulp in het gedwongen kader, als de specialistische regionale 

jeugdhulp gezamenlijk op het niveau van Holland Rijnland te contracteren; 

 Voor de jeugd en  gezinsteams  op regionaal niveau basisafspraken te maken met de 

aanbieders; 

 Te onderzoeken of dat gecombineerd kan worden met de inkoop van die onderdelen 

van specialistische ondersteuning binnen de WMO  die op regionaal niveau wordt 

ingekocht; 

 In februari 2014 een  voorstel  op te stellen waarin wordt uitgewerkt: 

- welke taken door het regionaal opdrachtgeverschap worden uitgevoerd; 

-welke deskundigheden dit vraagt; 

 Gemeenten bekostigen de inzet van jeugd en gezinsteams. We onderzoeken of de 

jeugd en gezinsteams krijgen beschikking kunnen krijgen over zorgbudgetten of 

zorgvolumes op basis van  bijvoorbeeld populatiebekostiging; 

 Er komt een regionaal voorstel over de wijze waarop gemeenten financieel samen 

willen werken op het gebied van solidariteit en risicospreiding; 

 Er komt een regionaal voorstel voor de wijze van financiering via contracteren of 

subsidiëring, mede op basis van landelijke afspraken en wettelijke voorwaarden; 

Kwaliteitseisen In 2014 te komen een regionale set van kwaliteitseisen, bestaande uit  een 

combinatie van landelijke en regionale kwaliteitseisen; 

 Deze kwaliteitseisen te vertalen in een set effect- en prestatie-indicatoren die gericht 

is op de inhoudelijke doelen van onze jeugdhulp; 

 De kwaliteitseisen en de verantwoording daarvan mogen niet leiden tot onnodige 

bureaucratie; 

Risicomanagement In 2014 een escalatiemodel uit te werken, inclusief afspraken rondom politieke 

verantwoording en de mate van betrokkenheid bij casuïstiek; 
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Bijlage 9. De fasering van de transformatie van het sociaal domein 2015-2020  

Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

Inwoners  • Omslag in denken van recht op naar wat 

kunnen ik en mijn omgeving zelf oplossen en 

waar heb ik aanvullende ondersteuning nog. 

En welke talenten heb ik en kan ik inzetten 

voor anderen; 

• Meer ruimte voor initiatieven van inwoners 

samen; 

• Gemeenten gaan aan de slag met het 

intensiever aanboren van onbenut 

vrijwilligerspotentieel. 

• De omslag in denken (niet meer denken in 

het recht hebben op een bepaalde 

voorziening), beginnen we terug te zien in 

het aantal aanvragen; 

• Er draaien op sommige plekken initiatieven 

van inwoners samen, die elkaar helpen en 

ondersteuning bieden en zodoende 

aanvullend en/of deels in de plaats komen 

van professionele hulp. 

• Er begint een nog betere koppeling te 

ontstaan tussen de sociale opgave en de 

inzet van vrijwilligers.  

• We zien dat het eerst kijken naar de eigen 

kracht en de mogelijkheden binnen het eigen 

sociaal netwerk echt gemeengoed is 

geworden; 

• Er komen steeds meer plekken waar 

initiatieven van inwoners draaien, die elkaar 

helpen en ondersteuning bieden. 

• De sociale opgave en de inzet van 

vrijwilligers is beter in evenwicht. 

Inwoner als cliënt / werkzoekende  • Aan nieuwe cliënten wordt zowel qua 

toegang als qua de ondersteuning zelf op 

een andere manier hulp geboden dan in 

AWBZ/Jeugdzorg oude stijl; 

• Ook bestaande cliënten zullen in de loop van 

2015 hun huidige ondersteuning zien 

veranderen. 

• Het onderscheid in de ondersteuning tussen 

bestaande en nieuwe cliënten is verdwenen; 

• de ondersteuning is meer vraag- en 

oplossingsgericht geworden; 

• de talenten van mensen die ondersteuning 

vragen worden beter benut;  

• cliënten merken dat niet alleen het 

ondersteuningsaanbod is veranderd, maar 

ook dat er veranderingen plaatsvinden in de 

taakverdeling tussen instellingen en in het 

veld van partijen (toetreding van nieuwe 

aanbieders).  

• Het is echt gemeengoed geworden dat 

iemand die om ondersteuning vraagt, ook 

gemotiveerd worden om zijn talenten te 

ontwikkelen voor zichzelf en de samenleving. 

Sturen (en rol gemeente) • De mate van regie door gemeente verschilt 

per decentralisatie en per deelgebied; 

• Er wordt steeds een evenwicht gezocht 

tussen ruimte bieden en controle houden; 

• We geven uitvoering aan onze sturing via het 

regisseursmodel. 

 

• De mate van regie door gemeente blijft 

weliswaar verschillen per decentralisatie, 

maar komen waar mogelijk meer op één lijn 

te liggen; 

• Door het ontwikkelen van andere methodes 

van checks en balances geven we waar 

mogelijk meer ruimte aan anderen en doen 

we als gemeente een stap naar de 

achtergrond; 

• Op basis van een tussenevaluatie 

ontwikkelen we het regisseursmodel als de 

uitvoeringsvorm van sturing verder door. 

 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Toegang • SGT’s en JGT’s draaien, samengesteld uit 

medewerkers uit diverse instellingen met 

diverse expertises. 

• medewerkers SGT’s en JGT’s hebben zich 

onthecht van hun moederorganisaties en 

ontwikkeld tot meer allround medewerkers; 

• Op basis van een tussenevaluatie vindt 

eventueel een verdere integratie van de 

toegangspoorten van het sociaal domein 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

• Diverse instellingen leveren via subsidie- of 

inkoopafspraken medewerkers aan SGT’s en 

JGT’s (primair uit de reguliere middelen, dus 

niet extra). 

• SGT’s en JGT’s werken volgens de methodiek 

1 cliënt, 1 plan; 

• De oude wijze van indicatie (iedereen langs 

dezelfde meetlat) verdwijnt en maakt plaats 

voor een gesprek en maatwerk per cliënt; 

• SGT’s zijn gehuisvest in het gebied. 

• Inwoners leren wennen aan de vernieuwde 

toegangspoorten van het sociaal domein. 

 

• Op basis van een tussenevaluatie vindt een 

doorontwikkeling plaats op de menskracht, 

de taken en mandaat voor het team. 

• SGT’s en JGT’s vormen mogelijkerwijs een 

eigen, nieuwe entiteit. Medewerkers worden 

niet meer betrokken van instellingen, maar 

zijn in dienst van het team. Het team heeft 

een eigen budget voor haar taken; 

• SGT’s en JGT’s hebben de methodiek van 1 

cliënt, 1 plan volledig verinnerlijkt; 

• SGT’s en JGT’s zijn eventueel samen 

gehuisvest. 

• Het `beeldmerk’ SGT’s en JGT’s staat stevig, 

inwoners zijn gewend aan de vernieuwde 

toegangspoorten van het sociaal domein. 

 

plaats. 

 

Opdrachtgeven en de positie van 

Instellingen / Organisaties 

Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’ en we willen  

- de opdrachten aan instellingen (“de 

uitvraag”) integraal formuleren;  

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, 

lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is, 

- voldoende ruimte voor maatwerk, 

flexibiliteit en innovatie,  

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats 

van op productie,  

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en 

de andere opdrachtgevers in het sociale 

domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen;  

Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in 

het kader van de 3 Decentralisaties kenmerkt zich 

door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht 

geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- bij inkoop: indien het juridisch kader om een 

aanbesteding vraagt, waar mogelijk primair 

gebruik te maken van de methode van 

bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden, 

dat wil zeggen de gemeente treedt in 

• Omdat we de uitvragen naar gesubsidieerde 

partijen en te contracteren partijen opnieuw 

en anders geformuleerd hebben, zullen we 

een herverkaveling tussen bestaande 

partijen en een verandering in het veld van 

partijen door de toetreding van nieuwe 

spelers zien;  

• We zien meer mogelijkheden voor 

cliëntsturing bij het leveren van 

ondersteuning in natura; 

• We doen meer ervaring op met prikkels die 

niet gericht zijn op productie, maar op 

prestaties en efficiëntie inzet van 

ondersteuning. 

• Door te sturen op integraliteit zullen we  

samenwerking tussen partijen én een 

bijdrage van partijen aan andere 

beleidsterreinen zien;  

• Door het doortrekken van huidig 

contractmanagement voor individuele 

voorzieningen WMO naar de nieuwe taken 

binnen het sociale domein, zijn we in staat 

om de gemaakte afspraken goed te kunnen 

monitoren en goed opdrachtgeverschap te 

kunnen voeren. 

 

• Nieuwe spelers zijn (soms) bestaande 

partijen geworden en er komen weer nieuwe 

spelers bij; 

• We ontwikkelen door op het gebied van 

cliëntsturing en prikkels die niet gericht zijn 

op productie, maar op prestaties en 

efficiëntie inzet van ondersteuning. 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

overleg met alle geïnteresseerde partijen die 

voldoen aan bepaalde criteria, in een 

onderhandelingsproces bepalen gemeente 

en partijen de voorwaarden voor prijs en 

kwaliteit; 

Vanwege het voorkomen van frictiekosten zal er 

nog relatief weinig sprake zijn van een grote 

verschuiving tussen bestaande partijen en een 

verandering in het veld van partijen door de 

toetreding van nieuwe spelers. 

Reintegratie • We worden verantwoordelijk voor de re-

integratie en inkomen van herkeurde 

Wajongers; 

• De gemeente gaat een actieve 

samenwerking aan met het bedrijfsleven om 

de Sociaal-Akkoordbanen te realiseren; 

• Met een nieuw afwegingskader bepalen we 

welke voorzieningen we in zullen zetten voor 

welke doelgroepen 

• Door actieve samenwerking met het 

bedrijfsleven op het terrein van de Sociaal-

Akkoordbanen komen we niet toe aan 

discussies over het niet behalen van het 

quotum; 

• We stellen op basis van een tussenevaluatie 

het afwegingskader bij. 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Sociale Werkvoorziening en 

arbeidsmatige dagbesteding 

• De instroom in Wsw stopt, bij ongewijzigd 

beleid zal dit zorgen voor groot tekort. 

• De gemeente gaat experimenteren met de 

verbinding beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op 

wikniveau; 

 

• We stellen op basis van een tussenevaluatie 

onze inspanningen om het oplopende tekort 

als gevolg van de instroomstop Wsw te 

beperken, bij. 

• Op basis van de experimenten met het 

verbinden van beschut werk en 

arbeidsmatige dagbesteding, bouwen we 

deze verbinding uit. Op deze manier geven 

we ook vorm aan nieuwe instrumenten voor 

de doelgroep die voorheen in Wsw-beschut 

of de dagbesteding van AWBZ instroomde.    

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

(niet arbeidsmatige) dagbesteding en 

participatie via vrijwilligerswerk 

• De gemeente verkent de mogelijkheden  van 

nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties in de 

gemeente; 

• Er zijn plekken waar inwoners 

vrijwilligerswerk doen die bijdragen aan de 

sociale opgave. Het mes van de activiteiten 

snijdt aan twee kanten, die cliënt of 

werkzoekende kan zijn talenten ontwikkelen 

en met die talenten helpt hij/zij anderen.  

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Wmo collectief (welzijn) • Preventie en welzijn dragen bij aan het 

voorkomen van de vraag naar zware en/of 

langdurige ondersteuning; 

• De aansluiting tussen de bestaande 

welzijnsactiviteiten onderling en die met de 

AWBZ wordt verstevigd (en waar nodig 

• Oud Wmo en Oud AWBZ vormen steeds 

meer één nieuw geheel.  

 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

ontdubbeling); 

• De uitvraag richting gesubsidieerde 

instellingen verandert; 

• SGT en inwoners zijn belangrijke input voor 

de periodieke accentverschillen in de 

uitvraag naar uitvoerende instellingen. 

• Herprioritering van bestaande 

gesubsidieerde activiteiten op basis van de 

nieuwe sociale opgave. 

Wmo individuele voorzieningen • Doel en doelgroep Huishoudelijke hulp is 

herijkt; 

• Waar mogelijk individuele voorzieningen 

omvormen tot algemene voorzieningen. 

Een aantal individuele voorzieningen wordt (eerst) 

als algemene voorziening aangeboden. 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd 
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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
 
Leiderdorp,  29 november 2013 
 
 

 

Betreft:  Preadvies over het concept “Notitie uitwerking herontwerp van het sociaal domein  
2014-2020”, versie 4/11/2013. 

 
  
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van bovengenoemde 
notitie. 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in de maatregelen die in deze notitie. Die geeft een 
goede indruk van de te verwachten problematiek en de wijze van oplossen. 
De raad maakt wel de volgende opmerkingen c.q. voorbehouden: 

1. Bij 2.2. (Sturingsfilosofie): De gemeente begeeft (moet begeven) zich op voor de ge-

meente onbekend terrein. De gemeentelijke regisseur krijgt een zware taak: Hij/zij 

moet leiding geven aan deskundigen. Dat betekent dat hij/zij ook een zekere deskun-

digheid moet hebben om, wanneer nodig, beslissingen te kunnen nemen. Tevens 

moet hij/zij gespitst zijn op kostenbewaking (Zie ook pag. 11 en 12 pt 2.3). 

De raad adviseert daarom een gemeentelijke regisseur aan te stellen die de nodige 

deskundigheid heeft om vruchtbaar samen te kunnen werken met de medewerken-

den in het sociaal team. 

2. Bij pag. 4 pt. 2: De taakstelling van het sociaal gebiedsgebonden team is niet be-

paald. De in het team werkende leden moeten een zeer ruime interpretatie van hun 

taakstelling hebben. Ze moeten bereid zijn mee te kijken in de taakstelling van mede-

leden. Tevens dient er binnen het team onderling corrigerend vermogen te zijn om ef-

ficiënt te kunnen werken.                                                                                                            

De raad adviseert daarbij een teamregisseur aan te stellen die sturing aan de mede-

werkenden kan geven en - indien nodig - beslissingen kan nemen. 

3. Bij pag. 5 (1.2.1. Toegang): De raad mist de voorwaarden voor de lokale toegangs-

poorten. 

4. Bij pag. 8 (1.2.4. Structuur- en cultuurveranderingen in de ondersteuning): Deze pa-

ragraaf wijst op de verandering in denken die noodzakelijk is om van marktwerking 

om te schakelen naar samenwerking. Het huidige financieringssysteem is gericht op 

concurrentie en productie en dit staat haaks op het voorgestane samenwerkingsmo-

del. 

De raad adviseert daarom financieringsvormen te ontwikkelen die de samenwerking 

positieve prikkels geeft. 
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5. Bij pag. 6 (Maatwerk en zoveel mogelijk indicatievrij): Er wordt verwacht indicatievrij 

te kunnen werken. Het opstellen van een hulpplan zal in samenspraak met de cliënt 

gebeuren.                                                                                                                       

Echter, wanneer de cliënt het oneens is met het hulpplan en er is geen indicatie, is er 

geen instantie genoemd waar hij een klacht kan indienen.  

De raad adviseert dan ook een mogelijkheid voor bezwaar maken tegen het hulpplan 

in de notitie op te nemen. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in mediation 

bij optredende geschillen. 

6. Bij pag. 7, pt. 1.2.3: Er wordt een belangrijke rol toegekend aan de huisartsen. De 

huisartsen dienen te weten hoe de toegang tot het sociale domein is geregeld en wat 

de betekenis is van het keukentafelgesprek.                                                               

De raad betwijfelt overigens of de huisartsen deze taak naast hun eigen werk aan 

kunnen, gezien het feit dat hun primaire taak reeds, door minder te verwijzen maar 

meer zelf te doen, al is uitgebreid. 

7. Bij pag. 13, laatste aandachtsbolletje (mits: de omslag in denken en doen goed op 

gang is gekomen): dit vraagt veel voorlichting van de gemeente aan de burgers. Er 

wordt nog steeds verwacht dat hulp zonder tegenprestatie steeds verleend zal wor-

den. Ook de tegen-propaganda van de verschillende organisaties en media werkt niet 

mee om de burgers te doen beseffen dat de zorgwereld is veranderd.                                                      

De raad adviseert naast de verdere ontwikkeling van de toegang ook een informatie-

bulletin te ontwikkelen waarin de nieuwe maatregelen worden aangegeven en uitge-

legd. 

8. Bij pag. 13 par. 2.4 (moet zijn par. 2.5.): De raad adviseert hier ook op te nemen dat 

de cliënt keuzevrijheid heeft bij de verschillende uitvoeringsmodellen. 

9. Bij pag. 16 (Hoofdlijnen voor toegang): De raad adviseert bij het onderzoek van de 

vraagverheldering te waken voor besluiten te integraal te werken. Bij een eenvoudige 

hulpvraag kan een eenvoudige oplossing voldoende zijn.  

10. Bij pag. 17, par 3.1. laatste aandachtsbolletje: De gemeente neemt in eerste instantie 

de regie bij de totstandkoming van de teams. Dit moet niet betekenen dat de ge-

meente binnen de teams de regie voert. De teams dienen in principe zelfsturend te 

zijn met een eigen regisseur om te beslissen bij “staken van de stemmen” (zie ook 

punt 2 hiervoor). 

11. Bij pag. 20, een na laatste zin: De raad adviseert het woord “ook” te vervangen door 

“primair”. De zin luidt dan: “tijdens deze gesprekken wordt primair ingegaan op wat de 

hulpvrager en diens omgeving zelf bij kan dragen aan een oplossing”. Verkennen van 

de eigen kracht van de vrager is immers de grondslag bij de eventueel te leveren 

hulp. 

12. Bij pag. 23, Hoofdstuk 4 (Opdrachtgeven Vorm volgt inhoud): De raad adviseert u bij 

het formuleren van de opdrachten aandacht te besteden aan de noodzakelijke 

“Checks and Balances”. Dit in verband met de omslag die de professionals moeten 

maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.                                                           

Daarbij dient bewaakt te worden dat de verschillende organisaties niet worden ge-

prikkeld tot aanbod i.p.v. vraaggericht te werken. 
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13. Bij pag. 25 (Eén of meer aanbieders: differentiëren naar de situatie): De raad onder-

schrijft de stelling dat, vanuit het oogpunt van efficiency, het werken met één op-

drachtnemer voor de hand ligt. Echter, dat mag geen reden zijn om andere potentiële 

opdrachtneners uit te sluiten van het maken van een aanbieding. 

14. Bij pag. 32 (Nuggers / ANW): Onbegrijpelijk voor de raad is dat Nuggers en ANW-ers 

geen toegang hebben tot de regeling.  

De raad adviseert dan ook de regeling ook toegankelijk te maken voor deze groep. 

15. Bij pag. 37 (Maatwerk en flexibiliteit vanuit de cliënten en professionals): De raad 

vraagt zich af hoeveel cliënten een hulpverlener / vertrouwenspersoon kan hebben. 

Uit de op 25 november j.l. gehouden lezing van mevr van Boven bleek dat er de op-

gebrachte problemen dienen te worden gedocumenteerd. ICT kan een goed hulp-

middel zijn, maar de hulpverlener krijgt wel te maken met dit documenteren. 

Voorts wordt niet beschreven wat de relatie is tussen de wijkteams en de in de wijk 

werkende professionals.  

De raad adviseert deze relatie verder uit te  werken teneinde de samenwerking bij 

c.q. aanvulling op de uitvoering te optimaliseren. 

16. Bij pag. 37 en 38 (Specifieke vormen van ondersteuning): Respijtzorg, zowel kortdu-

rend verblijf als dagbesteding, als ook tijdelijke vervanging van de mantelzorger door 

vrijwilligers, wordt wel ter ondersteuning van de mantelzorger genoemd. 

De raad adviseert de mogelijkheden van kortdurend verblijf of dagbesteding steeds te 

maximaliseren ter verlichting van de taken van de mantelzorger. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
 
cc.: Griffie van de gemeenteraad van Leiderdorp  



Inspraak reactie Wmo adviesraad op Notitie uitwerking sociaal domein 2014-2020 

De Wmo adviesraad heeft haar advies gegeven op een van de eerdere concepten.  De verwijzingen die zij in haar brief naar de notitie maakt komen niet 

meer overeen met de laatste versie. In de reactie op de inspraak wordt de verwijzing derhalve weggelaten en naar paragrafen in de notitie van 16/12/2013 

verwezen.  Opmerkingen die niet van toepassing zijn op deze notitie, maar wel op een uitwerking van een van de onderwerpen, worden bij de uitwerking 

meegenomen. In de reactie van het college wordt dit aangegeven. 

Opmerking/advies van Wmo adviesraad Reactie college Overgenomen 

als wijziging in 

notitie JA/NEE 

1. Bij Sturingsfilosofie: De gemeente begeeft (moet 

begeven) zich op voor de gemeente onbekend terrein. 

De gemeentelijke regisseur krijgt een zware taak: Hij/zij 

moet leiding geven aan deskundigen. Dat betekent dat 

hij/zij ook een zekere deskundigheid moet hebben om, 

wanneer nodig, beslissingen te kunnen nemen. Tevens 

moet hij/zij gespitst zijn op kostenbewaking. 

De raad adviseert daarom een gemeentelijke regisseur 

aan te stellen die de nodige deskundigheid heeft om 

vruchtbaar samen te kunnen werken met de 

medewerkenden in het sociaal team. 

Uit het advies van de Wmo adviesraad begrijpen we dat zij 

voorstander zijn voor een sterke regierol op het sociaal 

gebiedsgebonden team, door een gemeentelijke regisseur aan te 

wijzen die dit team aanstuurt. 

In de eerste fase van het gebiedsgebonden team zal de gemeente de 

regisseursrol op zich nemen. Het voornemen is wel op basis van 

evaluatie meer op afstand te regisseren.  

Welke taken en bevoegdheden de regisseur gaat krijgen  en de 

benodigde competenties worden meegenomen bij de uitwerking van 

het gebiedsgebondenteam. 

n.v.t. 

2. De taakstelling van het sociaal gebiedsgebonden 

team is niet bepaald. De in het team werkende leden 

moeten een zeer ruime interpretatie van hun taakstelling 

hebben. Ze moeten bereid zijn mee te kijken in de 

taakstelling van medeleden. Tevens dient er binnen het 

U vraag is een uitwerkingsvraag. Deze wordt bij de uitwerking van het 

gebiedsgebonden team meegenomen. Wij zullen uw advies 

meenemen in de uitwerking. 

De notitie herontwerp sociaal domein gaat vooral over de 

n.v.t. 



team onderling corrigerend vermogen te zijn om efficiënt 

te kunnen werken.                                                                                                            

De raad adviseert daarbij een teamregisseur aan te 

stellen die sturing aan de medewerkenden kan geven en 

- indien nodig - beslissingen kan nemen. 

beleidsuitgangspunten.  

3. Bij Toegang: de raad mist de voorwaarden voor 

de lokale toegangspoorten. 

Onder 3.1.1. staan de voorwaarden voor de toegang uitgewerkt. n.v.t. 

4. Bij Structuur- en cultuurveranderingen in de 

ondersteuning  wordt gewezen  op de verandering in 

denken die noodzakelijk is om van marktwerking om te 

schakelen naar samenwerking. Het huidige 

financieringssysteem is gericht op concurrentie en 

productie en dit staat haaks op het voorgestane 

samenwerkingsmodel. 

De raad adviseert daarom financieringsvormen te 

ontwikkelen die de samenwerking positieve prikkels 

geeft. 

Bij de nadere uitwerking van de  inkoop en financiering zal dit zeker 

worden meegenomen en concreet worden uitgewerkt. 

n.v.t. 

5. Maatwerk en zoveel mogelijk indicatievrij: Er 

wordt verwacht indicatievrij te kunnen werken. Het 

opstellen van een hulpplan zal in samenspraak met de 

cliënt gebeuren.                                                                                                             

Echter, wanneer de cliënt het oneens is met het hulpplan 

en er is geen indicatie, is er geen instantie genoemd waar 

hij een klacht kan indienen.  

De raad adviseert dan ook een mogelijkheid voor 

Klopt dat dit nog niet in de eerdere versies van de uitwerking sociaal 

domein waren opgenomen. In de laatste versie is dit wel opgenomen ( 

zie hfd 5a paragraaf 12) 

Mediation en als 

laatste 

mogelijkheid is 

beroep- en 

bezwaar als 

mogelijkheden 

opgenomen. 



bezwaar maken tegen het hulpplan in de notitie op te 

nemen. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in 

mediation bij optredende geschillen. 

6. Er wordt een belangrijke rol toegekend aan de 

huisartsen. De huisartsen dienen te weten hoe de 

toegang tot het sociale domein is geregeld en wat de 

betekenis is van het keukentafelgesprek.                                                               

De raad betwijfelt overigens of de huisartsen deze taak 

naast hun eigen werk aan kunnen, gezien het feit dat hun 

primaire taak reeds, door minder te verwijzen maar 

meer zelf te doen, al is uitgebreid. 

Er wordt actief met huisartsen gesproken over de veranderingen 

binnen het sociaal domein. De ondersteuning van gemeenten dient 

nauw aan te sluiten bij de 1
e
 lijnszorg en de zorg die vanuit de 

zorgverzekeraars wordt geboden. We moeten in de toekomst 

complementair aan elkaar werken. Dit levert ons allemaal wat op, ook 

voor de huisartsen en de cliënt. 

n.v.t. 

7. ‘ De omslag in denken en doen goed op gang is 

gekomen’: dit vraagt veel voorlichting van de gemeente 

aan de burgers. Er wordt nog steeds verwacht dat hulp 

zonder tegenprestatie steeds verleend zal worden. Ook 

de tegen-propaganda van de verschillende organisaties 

en media werkt niet mee om de burgers te doen 

beseffen dat de zorgwereld is veranderd.                                   

De raad adviseert naast de verdere ontwikkeling van de 

toegang ook een informatie-bulletin te ontwikkelen 

waarin de nieuwe maatregelen worden aangegeven en 

uitgelegd. 

Communicatie met burgers en maatschappelijke partners zal in 2014 

worden opgepakt. Voor de 3 decentralisaties is een communicatieplan 

ontwikkeld. De omslag in denken en in doen zal hierin worden 

meegenomen. Echter de omslag zal zeker enige jaren in beslag 

nemen. Gedragsverandering  is een proces dat zich langzaam voltrekt. 

Het is van belang dat dit met alle betrokkenen professionals, 

maatschappelijke organisaties, 1
e
 lijns werkers etc. gezamenlijk wordt 

gedaan.  

n.v.t. 

8.  De raad adviseert bij het uitvoeringsmodel ook 

op te nemen dat de cliënt keuzevrijheid heeft bij de 

verschillende uitvoeringsmodellen. 

Het uitvoeringsmodel is een keuze die de gemeente maakt. Zij geeft 

invulling aan de manier waarop zij de uitvoering gestalte wilt geven. 

Keuze vrijheid van de cliënt zit op het terrein van: kiezen van ZIN of 

PGB, zorgverlener, moment waarop de zorg verleent enz. 

n.v.t. 



9.  (Hoofdlijnen voor toegang): De raad adviseert bij 

het onderzoek van de vraagverheldering te waken voor 

besluiten te integraal te werken. Bij een eenvoudige 

hulpvraag kan een eenvoudige oplossing voldoende zijn. 

Wij zijn het met u eens. We willen wel voorkomen dat als er meer 

problemen zijn, deze onderbelicht blijven en later tot een nieuwe 

vraag kunnen leiden.  

n.v.t. 

10. Bij de tot standkoming van de gebiedsgebonden 

teams neemt de gemeente in eerste instantie de regie. 

Dit moet niet betekenen dat de gemeente binnen de 

teams de regie voert. De teams dienen in principe 

zelfsturend te zijn met een eigen regisseur om te 

beslissen bij “staken van de stemmen” (zie ook punt 2 

hiervoor). 

Dit zal in samenspraak met de betrokken organisaties en gemeente 

worden ingevuld. In de beginfase als de medewerkers gedetacheerd 

worden vanuit de (moeder) organisatie zal de gemeente nog een 

sterkere regierol vervullen. Als aan de voorwaarden voldaan wordt  

die in paragraaf 2.2.2  staan zal in samenspraak met het team gewerkt 

worden naar meer zelfsturing. 

n.v.t. 

11. De raad adviseert het woord “ook” te vervangen 

door “primair”. De zin luidt dan: “tijdens deze 

gesprekken wordt primair ingegaan op wat de hulpvrager 

en diens omgeving zelf bij kan dragen aan een 

oplossing”. Verkennen van de eigen kracht van de vrager 

is immers de grondslag bij de eventueel te leveren hulp. 

Het college kan zich hierin vinden. Is overgenomen 

12. Hoofdstuk 4 (Opdrachtgeven Vorm volgt inhoud): 

De raad adviseert u bij het formuleren van de 

opdrachten aandacht te besteden aan de noodzakelijke 

“Checks and Balances”. Dit in verband met de omslag die 

de professionals moeten maken van “zorgen voor” naar 

“zorgen dat”.   Daarbij dient bewaakt te worden dat de 

verschillende organisaties niet worden geprikkeld tot 

aanbod i.p.v. vraaggericht te werken 

Bij het formuleren van opdrachten zal dit zoveel mogelijk worden 

meegenomen. De omslag van aanbodgericht naar vraaggericht 

werken zal net als de omslag in het denken en doen nog wel enige 

jaren in beslag nemen. Wij zullen in onze rol als opdrachtgever hier 

scherp op blijven. 

n.v.t. 



13. Bij opdrachtgeverschap: (Eén of meer 

aanbieders: differentiëren naar de situatie): De raad 

onderschrijft de stelling dat, vanuit het oogpunt van 

efficiency, het werken met één opdrachtnemer voor de 

hand ligt. Echter, dat mag geen reden zijn om andere 

potentiële opdrachtnemers uit te sluiten van het maken 

van een aanbieding. 

Correct. Dat is in het inkoopbeleid vastgelegd. n.v.t. 

14. Bij (Nuggers / ANW): Onbegrijpelijk voor de raad 

is dat Nuggers en ANW-ers geen/beperkt  toegang 

hebben tot de regeling voor ondersteuning voor het 

vinden van werk.  

De raad adviseert dan ook de regeling ook toegankelijk te 

maken voor deze groep. 

Uitgangspunt is dat mensen die geen financiële relatie hebben met de 

gemeente slechts in aanmerking komen voor beperkte vorm 

ondersteuning bij het vinden van werk. Er geen ruimte om deze 

groepen in substantiële zin te faciliteren, omdat de budgetten dit niet 

toelaten. Behalve het persoonlijk  aspect, levert het investeren in deze 

groepen  voor de gemeente geen financieel voordelen op. Het kost 

geld dat we niet hebben. 

Wordt niet 

overgenomen. 

15. Bij (Maatwerk en flexibiliteit vanuit de cliënten 

en professionals): De raad vraagt zich af hoeveel cliënten 

een hulpverlener /vertrouwenspersoon kan hebben. Uit 

de op 25 november j.l. gehouden lezing van mevr. van 

Boven bleek dat er de opgebrachte problemen dienen te 

worden gedocumenteerd. ICT kan een goed hulpmiddel 

zijn, maar de hulpverlener krijgt wel te maken met dit 

documenteren. 

Voorts wordt niet beschreven wat de relatie is tussen de 

wijkteams en de in de wijk werkende professionals.  

De raad adviseert deze relatie verder uit te  werken 

teneinde de samenwerking bij c.q. aanvulling op de 

Bij cliëntenondersteuning gaat het erom dat iemand niet alleen het 

gesprek voert, maar de ruimte heeft iemand mee te nemen. Iemand 

die eventueel mede voor jouw belang op komt. Dat kan iemand uit je 

eigen omgeving ( vriend, buurman/vrouw/mantelzorg/vrijwilliger) 

zijn, een hulpverlener/professional waar je vertrouwen in heb of 

indien nodig een professionele cliëntenondersteuner     (zie hfd. 5b 

paragraaf 4) 

ICT zal verder worden uitgewerkt bij de implementatie.  

De uitwerking met andere in de wijk werkende professionals wordt bij 

de andere invulling van de gebiedgebondenteams meegenomen.  

Cliëntenondersteu

ning is opgenomen 

in laatste 

uitwerking van de 

notitie. 

 

ICT en relatie SGT 

met andere 

werkers in het 

gebied wordt bij 

uitwerking SGT 



uitvoering te optimaliseren. meegenomen. 

16. Specifieke vormen van ondersteuning: 

Respijtzorg, zowel kortdurend verblijf als dagbesteding, 

als ook tijdelijke vervanging van de mantelzorger door 

vrijwilligers, wordt wel ter ondersteuning van de 

mantelzorger genoemd. 

De raad adviseert de mogelijkheden van kortdurend 

verblijf of dagbesteding steeds te maximaliseren ter 

verlichting van de taken van de mantelzorger. 

Onder respijtzorg wordt ook dagopvang en kortdurend verblijf en ook 

tijdelijke ontlasting door een vrijwillliger (zoals: buddy zorg en 

praktische thuishulp) verstaan. Dit zijn vormen die mantelzorgers de 

mogelijkheid bieden tijdelijk ontlast te worden. De laatste twee 

hebben we al binnen het mantelzorgbeleid verankerd. Bij de 

decentralisatie komen dagopvang en kortdurend verblijf als nieuwe 

vormen hierbij. 

n.v.t. 
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 2014 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 8-01-2014 

Onderwerp: Intrekken Verordening 

Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 21 januari 2014, nr. 2013I02044; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Verordening programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 maart 2014 in te trekken. 

2. Als gevolg van beslispunt 1 de benoeming van de heer A.P.M. Rodenburg als programmaraadslid per 

1 maart 2014 te beëindigen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 21-01-2014 

Onderwerp: Intrekken Verordening 

Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 maart 2014 in te trekken. 
2. Als gevolg van beslispunt 1 de benoeming van de heer A.P.M. Rodenburg als 
programmaraadslid per 1 maart 2014 te beëindigen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds 1998 verplicht de Mediawet gemeenten om een programmaraad in te stellen. 

De programmaraad adviseert aan exploitanten van kabelnetten over de invulling 

van het zogenoemde analoge basispakket van radio- en televisiezenders. Sinds 1 

januari 2006 neemt Leiderdorp deel aan de Programmaraad Rijnland Bollenstreek. 

Daartoe is destijds de ‘Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek’ 

vastgesteld.  

 

Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet inwerking getreden 

waardoor de verplichting om een programmaraad in te stellen vervalt. Als gevolg 

hiervan kan de Programmaraad Rijnland Bollenstreek worden opgeheven. 

De gemeente heeft hiertoe een verzoek ontvangen van de Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek. 

 

De heer A.P.M. Rodenburg, vertegenwoordigend lid van de programmaraad 

namens de gemeente Leiderdorp, is reeds geïnformeerd door de programmaraad 

over de aanstaande opheffing. 
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 2013 VOORSTELLEN    

1.b Voorgeschiedenis 

Begin 2006 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp, samen met tien andere 

gemeenteraden, de ‘Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de 

gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude’ vastgesteld. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - 

2 Beoogd effect 

Het opheffen van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek 

 

3 Argumenten 

1.1 De programmaraad is niet langer wettelijk verplicht 

Op 1 januari 2014 is een wetwijziging van de Mediawet inwerking getreden. Daarmee 

vervalt de verplichting voor gemeenten tot het instellen van een programmaraad. Ook zijn 

kabelexploitanten niet langer verplicht het advies van de programmaraad op te volgen. Het 

huidige aanbod kabelexploitanten is dermate divers dat de invulling van radio- en 

televisiezenders wordt overgelaten aan de markt. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

Indien de Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek wordt ingetrokken zal de 
heer A.P.M. Rodenburg door de gemeente Leiderdorp worden geïnformeerd over de 
beëindiging van zijn benoeming. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De bijdrage bestemd voor deelname aan de programmaraad bedraagt in de 

meerjarenbegroting 2014 € 2.019 en zal conform coalitieakkoord vrijvallen in de algemene 

middelen. 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
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 2013 VOORSTELLEN    

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Voorstel tot intrekking Verordening, Programmaraad Rijnland Bollenstreek brief d.d. 6 
november 2013 



2013.06163 
07/11/2013 

Ingekomen; 
Afdeling 
Kooie 

r 7 NOV. 2013 

Program ma Raad Rijnland Bollenstreek 
Website: 

E-mailadres: 

Telefoon/fax: 

Postadres: 

www.prrb.nl 

info@prrb.nl 

071-3010118 

Scheepmakersdam 6 G 
2361 C E Warmond 

De ProgrammaRaad Rijnland 
Bollenstreek is werkzaam in 
de gemeenten Hillegom, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude 

Gemeente Leiderdorp 
t.a.v. college van burgemeester en wethouders 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

Onderwerp: Intrekken verordening. 

Warmond, 6 november 2013, 

Geacht college, 

Gaarne zouden wij uw aandacht willen vragen voor het volgende. 

Sinds 1998 verplicht de Mediawet gemeenten om een programmaraad in te stellen. De 
programmaraad adviseert aan exploitanten van kabelnetten over de invulling van het zogenoemde 
analoge basispakket van radio- en televisiezenders. 
Tot en met 2005 namen de gemeenten in de Leidse regio deel aan de Regionale Programmaraad 
Leiden en omgeving. De gemeenten in de Bollenstreek namen deel aan de Programmaraad 
Bollenstreek. Per 1 januari 2006 zijn deze beide programmaraden samengegaan in de 
Programmaraad Rijnland Bollenstreek. 
Begin 2006 heeft de gemeenteraad van uw gemeente, samen met tien andere gemeenteraden, 
daartoe vastgesteld de 'Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de gemeenten 
Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude'. 

Al enige tijd wordt gewerkt aan een wijziging van de Mediawet, waardoor de verplichting om een 
programmaraad in te stellen voor de gemeenten vervalt. Deze wetswijziging is enkele maanden 
geleden aangenomen in de Tweede Kamer en deze week ook in de Eerste Kamer. De verwachting is 
dat deze wijziging van de Mediawet op 1 januari 2014 in werking treedt. Op dat moment vervalt 
voor gemeenten de verplichting tot het instellen van een programmaraad. Ook zijn 
kabelexploitanten dan niet langer verplicht het advies van de programmaraad op te volgen. 

De programmaraad is formeel een door de gemeenteraden op grond van de Verordening ingestelde 
commissie. Dat betekent dat de programmaraad dient te worden opgeheven door het intrekken van 
de in 2006 vastgestelde Verordening. 

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor over te gaan tot het intrekken van de Verordening 



Programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 januari 2014. Daarmee worden de werkzaamheden van 
de programmaraad formeel beëindigd. 

Ook heeft de gemeenteraad op grond van de Verordening een lid in de programmaraad benoemd. 
Namens uw gemeente maakt momenteel het volgend lid deel uit van de programmaraad: 

- de heer A.P.M. Rodenburg, Voerstraat 5, 2353 NS Leiderdorp. 

Het programmaraadslid gaat ervan uit dat zijn benoeming eindigt op het moment dat de wettelijke 
verplichting voor de gemeente vervalt, voorzien voor 1 januari 2014. U kunt daarom deze brief 
tevens als een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap van de programmaraad beschouwen. 

De komende tijd zullen alle zaken de programmaraad betreffende worden afgewikkeld door ons 
secretariaat. U kunt daarvoor, ook na 1 januari 2014, eventueel contact opnemen met 
ondergetekende via het telefoonnummer of postadres dat in het briefhoofd van deze brief staat 
vermeld, of per e-mail: programmaraad@kpnmail.nl. 

Onze website www.prrb.nl en ons huidige e-mailadres info@prrb.nl zullen per 1 januari 2014 
worden opgeheven. 

De Programmaraad Rijnland Bollenstreek bedankt u voor de samenwerking en ondersteuning in de 
afgelopen jaren en het in ons gestelde vertrouwen. 

PROGRAMMARAAD RIJNLAND BOLLENSTREEK, 

H. van Klinken, 
voorzitter 

namens deze, 

F.A.P. Mulder, 
secretaris 

P.J.M. van der Vooren, 
secretariaat. 



C o m m i s s i e Bezwaarschr i f ten 
(071)5 45 87 33 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van Leiderdorp 

datum 21 mei 2013 
kenmerk Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 
betreft Jaarverslag 2012 

Geacht college, 

Namens de voorzitter bied ik u hierbij het jaarverslag van de Commissie Bezwaar-
Beroepschriften over het jaar 2012 aan. 

Metfvnepdenjke groet, 

Hans Bakefria 
Secreta ommissie Bezwaar- en Beroepschriften 





Commissie Bezwaar-
en Beroepschriften 

Gemeente Leiderdorp 

Jaarvers lag 2012 
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Aan de raad, 
het college van Burgemeester en Wethouders en 
de burgemeester van Leiderdorp 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2012 aan. 

1 Samenstell ing, taak en werkwijze van de commissie 

In 2009 is het aantal leden van de commissie in de Verordening uitgebreid van 8 naar 10 leden. Per 1 juli 
2012 heeft de heer mr. J.L. van Oeveren zijn werkzaamheden voor de commissie beëindigd. Er is voor 
gekozen om deze vacature voorlopig niet in te vullen en daardoor telt de commissie thans 9 leden. 

Van juli 2010 tot juli 2012 had de commissie twee ambtelijk secretarissen. Mevrouw mr. C. van Raalte is 
per 1 juli 2012 met haar werkzaamheden als secretaris gestopt. Het college heeft er om hem moverende 
redenen voor gekozen om verder te gaan met één secretaris. Verder heeft het college de overeenkomst 
met de vaste extern ingehuurde notuliste van de commissie, mevrouw Teensma, per 1 januari 2012 
beëindigd. De secretaris maakt thans het advies en het verslag van de hoorzitting. 

Vanaf 1 juli 2012 heeft de commissie de volgende samenstelling: 

voorzitter: de heer mr. R.P.Th. Elshoff 
plv. voorzitter: de heer drs. L.F. Schipper 
leden: mevrouw mr. J. Jonkhout L.L.M. 

de heer P.E. van Boggelen MA 
de heer mr. B. van Dokkum 
mevrouw mr. A F . Landman 
de heer mr. drs. P.B. Klaver 
mevrouw mr. M. de Weger 
de heer mr. R.P.A. Van Aalst 

secretaris: de heer mr. I.J. Bakema 

De commissie komt in principe eens in de twee weken op vrijdagmiddag bij elkaar in een kamer van drie 
leden. Eén van de leden treedt op als dagvoorzitter. In de regel worden per hoorzitting vijf zaken 
geagendeerd. Dit waren eerder vier zaken, maar gezien het aantal bezwaarschriften dat in 2011 en 2012 
is ontvangen, is besloten het aantal zaken per zitting uit te breiden. Het doel hiervan is om achterstanden 
in de behandeling van de bezwaren te voorkomen. Wanneer sprake is van een omvangrijke zaak kan 
hieraan één gehele zitting worden gewijd. 

Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp een 
samenwerking aangegaan: middels een gemeenschappelijke regeling is Servicepunt71 opgericht, 
waaronder juridische zaken valt. De secretaris krijgt vanuit het Servicepunt71 administratieve 
ondersteuning van mevrouw A. Crama. Mocht de secretaris verhinderd zijn een zitting te doen, dan wordt 
vanuit Servicepunt71 een vervanger geregeld. 

Per 1 januari 2012 is een aparte, regionale commissie opgericht voor het behandelen van 
personeelszaken. Deze zaken worden derhalve niet langer voor de Leiderdorpse commissie gebracht. 

In 2012 heeft de commissie 24 hoorzittingen gehouden. 
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2 Cijfers 

2.1 Aantal bezwaarschriften en planning zittingen 

In 2012 zijn door de commissie in totaal 132 bezwaar- of beroepschriften ontvangen. 

Dit jaar is één bezwaar ingediend tegen een besluit van de heffingsambtenaar (legesaanslag). 
Acht beroepen waren gericht tegen een besluit van de ambtenaar belast met de invordering van 
gemeentelijke belastingen (aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen). Alle overige 
bezwaren waren gericht tegen een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. 

jaar aantal 
bezwaren 

2006 172 

2007 138 
2008 160 
2009 282 

2010 232 
2011 233 
2012 132 

Hoewel het aantal ingediende bezwaarschriften lager is dan in de voorgaande jaren, is het 
aantal zaken nagenoeg gelijk gebleven. Dit betekent dat er meer individuele bezwaarschriften 
zijn ingediend, en minder bezwaarschriften in grootschalige zaken met veel bezwaarden. Hier 
wordt in paragraaf 2.2 op teruggekomen. 

Van de 132 bezwaarschriften zijn 18 bezwaarschriften vóór de zitting ingetrokken en niet 
ingepland. Acht van deze bezwaren zijn ingetrokken omdat door het college een nieuw besluit 
is genomen dat aan het bezwaar tegemoet komt. Een ambtelijke heroverweging leverde in 2012 
zoals gezegd tien keer een besluit op dat in de plaats treedt van het oorspronkelijke besluit. 
In vijf gevallen is de zaak wel ingepland voor een zitting en is kort voor, na of tijdens de zitting 
het bezwaar ingetrokken. In twee van deze vijf gevallen is het bezwaar ingetrokken naar 
aanleiding van een nieuw besluit van het college. 

In totaal is door bezwaarden derhalve in 23 gevallen het bezwaar ingetrokken. 
Het aanhouden van bezwaren op verzoek van het college en met toestemming van de 
bezwaarmaker is dit jaar, net als in voorgaande jaren, regelmatig voorgekomen. Toestemming 
van de bezwaarmaker tot aanhouding is nodig, ingevolge de per 1 oktober 2009 ingevoerde 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De termijnen in deze wet worden opgeschort, 
indien bezwaarde met de heroverweging dan wel de aanhouding akkoord gaat, waardoor het 
college niet het risico loopt een dwangsom te verbeuren. 



Krachtens artikel 6:19 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt het 
oorspronkelijke bezwaarschrift wel geacht mede te zijn ingediend tegen het nieuwe besluit, 
maar de praktijk leert dat het nieuwe besluit voor de bezwaarmaker vaak reden is om het 
bezwaarschrift in te trekken. 

Het ambtelijk heroverwegen van zaken duurt lang. De commissie zou graag zien dat dit sneller 
gaat. 
Bij ambtelijk heroverwegen voordat de commissie advies uitbrengt is een goede afstemming 
tussen vertegenwoordigers van het college en de secretaris van groot belang. De burger weet 
sneller waar hij aan toe is en de commissie kan zich beperken tot de zaken die daadwerkelijk 
ter zitting behandeld moeten worden. In 2012 is begonnen deze zaken apart bij te houden. 

De planning van de zittingen is kwetsbaar. De tijdige aanlevering van stukken, soms door 
gebrek aan prioriteit, soms doordat er nog gesprekken met betrokkene gaande zijn, zet de 
planning onnodig onder druk. Het is niet altijd mogelijk om andere zaken in te plannen wanneer 
dossiers om welke reden dan ook niet compleet zijn. En dat betekent dat er regelmatig minder 
zaken te behandelen zijn dan de bedoeling is en de werkvoorraad oploopt. De commissie hecht 
er aan dat ook de vertegenwoordigers van het college zich zoveel mogelijk beperken met het 
vragen van uitstel. Ook naar bezwaarmakers hanteert de commissie een stringent beleid met 
betrekking tot het verlenen van uitstel. 

In het werkproces omtrent de behandeling van bezwaren tussen de gemeenten en 
Servicepunt71 is bepaald dat de afdelingen stukken binnen tien dagen na ontvangst van een 
bezwaarschrift aanleveren bij het secretariaat van de commissie. Dit is in de loop van 2012 
afgesproken, maar bij geen enkele zaak voorgekomen. De commissie hecht er belang aan dat 
deze werkwijze zo spoedig mogelijk opgepakt wordt zodat uitnodigingen en stukken wellicht 
eerder kunnen worden verzonden. Ook scheelt het tijd als het secretariaat niet meer om 
stukken hoeft te vragen, maar deze standaard en binnen de genoemde termijn worden 
aangeleverd indien een bezwaar in handen van de commissie is gesteld. 

Wat dit jaar opvalt is dat in vijf gevallen bezwaar is ingediend waar dit een beroepschrift voor de 
rechtbank had moeten zijn omdat reeds eerder in dezelfde zaak bezwaar was ingediend en 
afgehandeld. De secretaris heeft in deze zaken het bezwaarschrift doorgestuurd naar de 
rechtbank als beroep. 

Nieuw is dit jaar ook dat bezwaarschriften als kennelijk gegrond worden ingebracht in de 
raadkamer. Het gaat om bezwaren waarbij door de vertegenwoordiger van het college reeds is 
opgemerkt dat een besluit onvoldoende is voorbereid, maar waar slechts een nieuw onderzoek 
door de uitvoering van de sociale dienst kan worden verkregen na een gegrondverklaring door 
de commissie. Dit is in 2012 drie keer voorgekomen. De commissie zet vraagtekens bij deze 
gang van zaken. 

Het is de commissie bekend dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het formulier tot ingebrekestelling 
van het college ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Het secretariaat 
registreert en monitort de termijnen in de zin van de Wet dwangsom. Indien nodig zendt het secretariaat 
namens het college een verdagingsbesluit betreffende verlenging van de behandelingstermijn. In 
hoofdstuk 4 worden de termijnen van de Wet dwangsom besproken, en in hoeverre tijdig en binnen deze 
termijnen door de commissie wordt geadviseerd. 
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2.2 Aantal zaken 

jaar aantal zaken 

2005 79 

2006 66 
2007 74 
2008 102 

2009 125 
2010 89 

2011 106 
2012 95 

Sinds 2008 is het aantal zaken gegroeid, maar op het piekjaar 2009 na lijkt het aantal zaken zich rond de 
100 zaken per jaar te stabiliseren. Vorig jaar zijn 93 bezwaarschriften ingediend in twee grotere zaken, 
waardoor het aantal bezwaarschriften dat jaar hoger lag dan dit jaar. In 2012 zijn dit soort grootschalige 
zaken niet voorgekomen; het grootste aantal bezwaarschriften in éên zaak was zes. Verreweg de meeste 
zaken draaiden om slechts één bezwaarschrift. 

In vergelijking met voorgaande jaren zijn relatief veel bezwaarschriften aangehouden op verzoek van het 
college. In 18 zaken is afgezien van advies omdat het bezwaar is ingetrokken zonder op zitting te komen. 

Als deze 18 bezwaarschriften zouden worden meegeteld, zou sprake zijn van 113 zaken. In deze 18 
gevallen zijn onnodig de zaken ingevoerd in het administratiesysteem van de commissie, worden de 
termijnen bijgehouden en, waar aan de orde, verdagingsbrieven uitgezonden zonder dat uiteindelijk 
advies wordt gegeven door de commissie. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen verzoekt de 
commissie alleen zaken aan te bieden waarvan zeker is dat deze daadwerkelijk op de zitting behandeld 
zullen worden. 
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3 Advisering 

In percentages uitgedrukt heeft de commissie op de volgende wijze geadviseerd: 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
niet-ontvankelijk 16% 18% 9% 19% 10% 18% 19,5% 
deels gegrond 0% 1% 6% 2% 4% 6.5% 1,5% 
gegrond 11% 17% 16% 23% 16% 17.5% 23% 
ongegrond 73% 64% 69% 56% 70% 58% 56% 

Het aantal bezwaarschriften waarbij geadviseerd is het bezwaar gegrond te verklaren is 11 %. 
Het aantal niet-ontvankelijk adviezen is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De zaken die 
doorgestuurd hadden moeten worden naar de rechtbank zijn hierbij dit jaar meegeteld Het 
aantal zaken waarin ongegrond is geadviseerd is iets hoger dan voorgaande jaren. Hoewel de 
motivering van besluiten onderwerp van zorg blijft, lijkt zich hierin een lichte verbetering voor te 
doen. 

Hieronder volgt een overzicht van de door de commissie behandelde zaken. 

Afzien advies 
Onderwerp Aantal Bezwaar niet 

ontvankelijk 
Besluit 
handhaven/ 
ongegrond 

Besluit 
deels 
herroepen 

Besluit 
herroepen/ 
gegrond 

Herziening 
besluit 

Intrekking 
bezwaar 

Overig/ 
loopt nog 

Wet Werk en Bijstand 68 9 49 - 4* 6 - -

verkeersbesluit 4 - 2 - 1 - - 1 
Omgevingsvergunning / WABO 4 3 - 1 - - -
Leerlingenvervoer - - - - - - - -

Apv 3 1 1 - 1 - - -

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

2 - - - - - 2 -

Kwijtschelding belastingen 8 3 4 - 1 - - -
Gehandicaptenparkeerkaart/ 
-plaats 

2 - 1 - 1 - - -

Leges 1 - - - 1 - - -

Subsidie - - - - - - - -

WOB 1 - 1 - - - -

Nadeelcompensatie/ 
Planschade 

- - - - - - - -

Wet Dwangsom - - - - - - -

Handhaving - - - - - - - -
Winkeltijdenwet 1 - - - 1 - - -
Precario - - - - - - - -
Huisnummerbesluit 1 - 1 - - - - -

TOTAAL 95 13 63 - 10 6 2 1 
* waarvan drie als kennelijk gegrond ingebracht door het college 
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Wet werk en bijstand 

Dit jaar zijn 27 zaken behandeld op diverse gebieden, en 68 zaken op het gebied van de Wet werk en 
bijstand. Daarmee is duidelijk dat er een groot verschil is tussen Sociale Zaken en andere terreinen. 
Ook is het aantal WWB-zaken dit jaar weer toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Ter 
vergelijking: in 2008 zijn 40 WWB-bezwaren behandeld, in 2009 waren dit er 47, in 2010 waren het 41 
zaken, en in 2011 waren het 51 zaken. Het aantal behandelde zaken op het gebied van de WWB was 
dit jaar 68, maar het aantal bezwaarschriften dat is ingediend was nog veel hoger. Hoe veel dit exact 
was, is moeilijk na te gaan; zes bezwaren zijn ingetrokken buiten de zitting om, maar een aanzienlijke 
hoeveelheid bezwaarschriften van één indiener bleken in de kern om hetzelfde vraagstuk te gaan als 
andere nog lopende zaken. De commissie heeft deze bezwaarschriften en brieven zoveel mogelijk 
tegelijk behandeld. 59 van deze zaken zijn ongegrond verklaard, vier keer is tot een gegrond advies 
gekomen. In drie daarvan heeft het college zelf om een kennelijk gegrond advies gevraagd. Voor het 
overige waren de zaken niet ontvankelijk of is een nieuw besluit genomen. Het aantal gegrond adviezen 
was vijf in 2010, en zeven in 2011. 

De motivering en het vermelden van de juiste wettelijke grondslag van WWB besluiten laten nog steeds 
te wensen over. Dossiervorming is gebrekkig en zaken blijven onverklaarbaar lang liggen. Dit heeft 
meerdere malen geleid tot een (onnodig) beroep op de Wet dwangsom en daaruit weer voortvloeiende 
bezwaarschriften. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Het aantal Wmo zaken is gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. In 2011 zijn vijf Wmo zaken 
door de commissie behandeld. Dit jaar is dat aantal gedaald naar twee, Het aantal ingekomen 
bezwaren in totaal was zes. Al deze bezwaren zijn zonder advies afgehandeld. Vorig jaar constateerde 
de commissie dat Wmo zaken vaak als gegrond beoordeeld werden door de commissie (in meer dan de 
helft van de gevallen in dat jaar). De commissie constateert dat dit jaar in vier gevallen door het college 
een nieuw besluit is genomen, en dat in twee gevallen het bezwaar na uitleg alsnog is ingetrokken. 

Administratief beroep en legeszaken 

In 2010 heeft de commissie 13 zaken betreffende kwijtschelding van belastingen behandeld. In 2011 
waren dat zeven zaken. Dit jaar waren het acht zaken. Beroepschriften tegen een afwijzing van een 
kwijtscheldingsverzoek hebben sinds 2007 nog niet tot een gegrond advies geleid. Dat is dit jaar voor 
het eerst wel gebeurd. 

Het betrof een uitgebreid advies waarin de belanghebbende op drie punten in het gelijk is gesteld door 
de commissie. Zo was ten onrechte een hersteltermijn geboden omdat de juiste stukken reeds waren 
aangeleverd, was ten onrechte naar een nieuwe periode gekeken naar aanleiding van die herstelbrief, 
en was ten onrechte het vakantiegeld meegewogen in de bepaling van het vermogen. 

Het aantal legeszaken is afgenomen. Waar in 2008 zes zaken zijn behandeld, waren dit er acht in 
2009, negen in 2010 en vijf in 2011. Dit jaar is slechts één zaak behandeld. In voorgaande jaren 
werd dikwijls als grond aangevoerd dat niet aangetoond is dat de legesverordening als geheel 
kostendekkend is, of dat de leges voor bouwvergunningen te hoog zijn in vergelijking met overige 
leges. De jurisprudentie is op dit gebied echter duidelijk, en de enkele zaak van dit jaar had dan 
ook een andere grondslag, namelijk dat een verkeerd artikel uit de tarieventabel van de 
legesverordening was toegepast. De commissie adviseerde bezwaarde in het gelijk te stellen. 



4 Afdoening 

4.1 De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig besl issen 

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Deze 
wet kan tot gevolg hebben dat het college een dwangsom moet betalen als de wettelijke 
beslistermijn overschreden wordt. 

Als gevolg van deze wet zijn enkele beslistermijnen in de Awb ook gewijzigd. De beslistermijn voor 
het afhandelen van bezwaren is verlengd van tien weken - met ingang van de ontvangst van het 
bezwaar - naar twaalf weken met ingang vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen 
van het bezwaarschrift is verstreken (artikel 7:10 Awb). Ook bij verdaging is de termijn verlengd van 
vier naar zes weken. Voorts zijn de mogelijkheden tot verder uitstel van de beslissing op bezwaar 
verruimd. Zo is uitstel mogelijk indien de belanghebbenden hiermee instemmen. 

Dit jaar zijn de zeven bezwaren tegen het afwijzen van een verzoek inzake de Wet dwangsom alleen 
in WWB zaken ingediend. Dit jaar zijn deze zaken in de tabel van hoofdstuk 3 opgenomen in het 
percentage WWB bezwaren. In 2013 worden deze bezwaren weer apart meegeteld. 

4.2 Termijn van afdoening 

Ontvangst 
bezwaar > 
advies 

2011 2012 

< 12 weken 62% 3 1 % 
1 2 - 18 weken 2 1 % 43% 
> 18 weken 17% 26% 

In alle gevallen waarin het nemen van de beslissing op bezwaar niet binnen de termijn van 12 weken 
gehaald is heeft het college een verdagingsbesluit verzonden aan de bezwaarmaker. 

Opgemerkt moet worden dat in 2012 is gemonitord vanaf het moment van ontvangst van het 
bezwaar. Dit levert een vertekend beeld op, omdat een bezwaar ook aan het begin van de 
bezwaartermijn (welke zes weken duurt) kan zijn ingediend. De termijnen in de Wet dwangsom gaan 
pas lopen na afloop van de bezwaartermijn. In werkelijkheid zullen de termijnen hierdoor beter zijn 
dan in deze tabel zijn weergegeven. Vanaf 2013 worden de termijnen op de juiste manier 
gemonitord in het nieuwe computersysteem van het secretariaat. 

Een bijzonder aandachtspunt van de commissie is het adviseren en afhandelen van 
bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen. Desondanks is in 2012 de doorlooptijd achteruit 
gegaan ten opzichte van 2011. De reden kan liggen in het niet tijdig rijp zijn voor zitting van 
bezwaarschriften vanwege een ambtelijke heroverweging. In 2011 heeft de commissie 32 
hoorzittingen gehouden (bij 106 bezwaarschriften). In 2012 waren dit er 24 (bij 95 bezwaarschriften). 
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De periode tot uitbrengen van het commissieadvies en de periode tot het nemen van de beslissing op 
bezwaar is in 2012 nog niet apart gemonitord. Dit kan de nodige informatie verschaffen over het proces. 

Zoals in hoofdstuk 2 besproken is het aantal zaken iets minder dan vorig jaar. In totaal is in 74% van de 
zaken binnen 18 weken geadviseerd. Opgemerkt moet worden dat de vertraging in de doorlooptijden 
verband houdt met het plannen van zaken op de hoorzitting. Zodra de hoorzitting geweest is stelt de 
commissie binnen vier weken een advies op. Enige uitzondering op deze regel wordt gevormd door zaken 
die zijn aangehouden. Het inplannen van extra hoorzittingen en het goed bijhouden van het opschorten van 
de termijn in overleg met bezwaarmaker zijn mogelijke oplossingen om de doorlooptijden weer te verkorten. 
Daarnaast had het college in 2012 meer tijd nodig om stukken te verzamelen en een toelichting te schrijven. 

Het streven om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden is ook de reden dat de commissie korte 
termijnen aanhoudt wat betreft het aanleveren van nadere informatie. De strakke termijnen hebben niet 
voorkomen dat de termijn van twaalf weken voor het uitbrengen van een advies niet altijd werd gehaald. 

De vergelijking met voorgaande jaren wordt duidelijk in bijlage 2 ("doorlooptijden") bij dit verslag. Als 
kanttekening moet opgemerkt worden dat de in de tabel gegeven doorlooptijden in 2011 zijn aangepast naar 
de termijnen zoals deze genoemd worden in de Wet dwangsom. Dit leidt tot een meer inzichtelijk beeld van 
de prestaties binnen de wettelijk vastgestelde behandeltijd. 

Het beeld verandert wanneer gekeken wordt naar de termijn tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en 
de datum van de beslissing op bezwaar: 

Ontvangst 
bezwaar > 
Beslissing op 
bezwaar 

2011 2012 

< 1 2 weken 23% 0% 
1 2 - 18 weken 40% 26% 
> 1 8 weken 37% 74% 

Hoewel niet gerekend wordt vanaf het eind van de bezwaartermijn maar vanaf het moment van ontvangst 
van het bezwaar, valt op dat in 2012 geen van de beslissingen binnen de wettelijke termijn van twaalf weken 
is genomen. In 26% van de gevallen is wel binnen de verlengde termijn (na verdaging) van 18 weken 
besloten. In 74% van de gevallen is een beslissing op bezwaar genomen nadat de termijn in de zin van de 
Wet dwangsom is verstreken. 18 weken is een tijdsbestek van zo'n 4,5 maanden. Bijlage 2 laat zien dat in 
2010 in 72% van de zaken pas na 4 maanden of meer werd besloten. Ook hier was 2011 een 
uitzonderingsjaar. 

De commissie merkt op dat in veel gevallen zaken zijn aangehouden met toestemming van de bezwaarde, 
omdat een oplossing buiten de bezwaarprocedure mogelijk leek. Het opschorten van de termijn met 
toestemming van de bezwaarde is niet meegenomen in de tabel omdat dit nu nog niet goed geregistreerd 
kan worden. Hetzelfde geldt voor monitoren vanaf einde bezwarentermijn in plaats van moment van 
binnenkomst bezwaar. Een nieuwe versie van het computersysteem zal hier in 2013 een accurater beeld 
van geven. 

Tenslotte merkt de commissie op dat sinds 2011 de adviezen direct door het secretariaat worden 
toegezonden aan zowel het college als de bezwaarmaker, teneinde deze op de hoogte te stellen van het 
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advies van de commissie aan het college. Hierdoor is de bezwaarmaker tussentijds op de hoogte van de 
volgende stap en kan een eventuele lange wachttijd op de beslissing op bezwaar acceptabeler zijn voor de 
bezwaarmaker. 

5. Beroepschriften 

jaar aantal 
2006 11 
2007 10 
2008 7 
2009 9 
2010 13 
2011 7 
2012 13 

Alvorens de beroepzaken inhoudelijk te bespreken moet opgemerkt worden dat één bezwaarmaker, van wie 
dit jaar 29 zaken in de commissie zijn behandeld, bijna evenveel keer ook in beroep is gegaan. In een aantal 
gevallen is het beroepschrift door de Rechtbank 's-Gravenhage niet ontvankelijk verklaard omdat de 
griffierechten niet waren voldaan. Omdat niet inhoudelijk op deze zaken is ingegaan, en teneinde het beeld 
van de advisering door de commissie niet te veel te vertroebelen, zijn deze niet ontvankelijk-beroepen hier 
niet meegenomen. 

In 2010 is 13 keer beroep ingesteld, hetgeen een stijging was ten opzichte van voorgaande jaren. In 2011 
was het aantal ingestelde beroepschriften weer terug op het oude niveau, en dit jaar is wederom 13 keer 
beroep ingesteld. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de zaken (ook die zijn ingesteld in 
voorgaande jaren) waarin inmiddels door het secretariaat een afschrift van de uitspraak is ontvangen. In de 
kolom uitspraak in beroep is weergegeven wat de uitspraak was naar aanleiding van de beslissing van het 
college (conform het advies van de commissie of contrair aan het advies). 

In 2012 heeft de rechter in negen van de 13 zaken anders geoordeeld dan de commissie. Hierbij dient 
aangetekend te worden dat het college vaak alsnog op advies van de commissie de motivering van een 
besluit heeft aangepast of nader onderzoek heeft gedaan, waardoor de beoordeling door de rechter anders 
uit kan pakken. In drie van de aan de rechter voorgelegde gevallen is het college contrair gegaan aan de 
commissie, waarna de rechter het college in het gelijk stelde. In vier gevallen heeft de rechter conform het 
advies van de commissie besloten. 

De 13 ingediende beroepschriften waren als volgt verdeeld: acht keer is een beroepschrift ingediend op het 
gebied van de WWB, één zaak betrof een beroep op de Wet dwangsom in een WWB-zaak, één beroep is 
aangespannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, en één maal betrof het een zaak op het gebied 
van de Algemene plaatselijke verordening. Ook is een beroep ingediend tegen een huisnummerbesluit en de 
locatie van een bushalte (verkeersbesluit). Ook hier zijn de zaken op het gebied van de WWB weer 
oververtegenwoordigd. 
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6. Bestuurlijk overleg 

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben naast het regulier overleg over het jaarverslag twee maal 
nader overleg gevoerd met de portefeuillehouder. Eenmaal samen met vertegenwoordigers van 
Servicepunt71 ter kennismaking en ter bespreking van de eerste knelpunten bij de overgang naar 
Servicepunt71, eenmaal alleen met de portefeuillehouder over de toenemende knelpunten in de organisatie 
van het secretariaat en toegenomen zorg over de behandeling van WWB-zaken door het Team Werk en 
Inkomen. 

Dat laatste overleg heeft begin 2013 geleid tot een aantal verbeterpunten in zowel de organisatie van het 
werkproces door Servicepunt71 als door toegezegde verbeteringen door het Team Werk en Inkomen. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

1. Ondersteuning 
Allereerst is in 2012 de ondersteuning voor de commissie gewijzigd. Conform aanbeveling van de commissie 
is een scheiding gemaakt in de administratieve en de inhoudelijk adviserende taken. Dit moest in het begin 
wel worden ingeregeld. De secretaris is geen tijd meer kwijt aan administratieve taken. 
Hierdoor is ruimte ontstaan voor verbetering van de inhoudelijke voorbereiding van de hoorzittingen. De 
commissie vraagt hiervoor extra aandacht. 

2. Doorlooptijden 
Het aantal bezwaarschriften is weliswaar minder groot dan in voorgaande jaren, maar door het beperkt 
aantal grote zaken met meerdere bezwaarschriften is uiteindelijk het aantal zaken dat ter zitting is behandeld 
ongeveer gelijk gebleven. 
De doorlooptijden zijn een belangrijk aandachtspunt. Deze zijn in vergelijking met 2011 langer geworden. 
Om de doorlooptijden beter op orde te krijgen is een aantal maatregelen aan te bevelen: 

Inplannen van extra zittingen waar nodig. Daartoe moeten voldoende zaken rijp zijn voor 
behandeling en de stukken tijdig (binnen de afgesproken termijn) worden aangeleverd. 
Zoveel mogelijk accepteren van de planning van de zittingen en niet op het laatste moment 
verzoeken om uitstel door het college. 
Monitoren van de doorlooptijden op basis van de wettelijke termijnen, onder meer rekening houdend 
met het einde van de bezwarentermijn en het opschorten van de termijn in overleg met 
bezwaarmaker. De gegevens kunnen op dit moment nog een vertekend beeld geven. 

3. Ambtelijke heroverweging 
Het is positief dat zaken ambtelijk heroverwogen worden als er bezwaar is ingediend, hoewel een 
zorgvuldige afweging voordat het besluit genomen wordt nog beter is. Het heeft de voorkeur dit in een 
eerder stadium van de procedure te doen, zo mogelijk zelfs nog vóórdat het bezwaar ter behandeling aan de 
commissie wordt aangeboden. Dat maakt het plannen van de hoorzittingen niet altijd even gemakkelijk. Het 
secretariaat moet overzicht kunnen houden over aangehouden zaken (zowel voor de zitting als tijdens of na 
de zitting) en zaken welke wel op zitting behandeld moeten worden, zeker nu het secretariaat ook belast is 
met het bijhouden van de termijnen in de zin van de Wet dwangsom. Bovendien worden nog steeds zaken 
door zowel de vertegenwoordigers van het college als de leden van de commissie en het secretariaat 
voorbereid welke uiteindelijk vlak voor zitting ingetrokken worden. De commissie geeft daarom het college in 
overweging de huidige procedure onder de loep te nemen. 

Het belang van bezwaarmaker dient daarbij in het oog gehouden te worden. Deze is vanzelfsprekend het 
meest gebaat bij een snelle en voortvarende heroverweging cq afhandeling van zijn bezwaar. 

4. WWB 
De commissie vraagt opnieuw aandacht voor de kwaliteit van WWB-besluiten. Hoewel het verweer bij de 
commissie meestal op orde is, blijft de motivering van de primaire besluiten een zorgpunt. Voorts is niet altijd 
de (correcte) wettelijke grondslag vermeld. Ook zijn de dossiers niet altijd compleet. Regelmatig moet ter 
zitting een reconstructie van dossier en motivering van het besluit plaatsvinden. Dat is niet steeds uit te 
leggen aan bezwaarmaker en het levert een onevenredige belasting van de commissie op. De commissie 
kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat het accent bij het Team Werk en Inkomen ligt op productie 
en reparatie in bezwaar. 
De begin 2013 gemaakte afspraken moeten hierin verbetering brengen. 

5. Beleidsregels 
De commissie wijst erop dat in enkele gevallen beleidsregels niet duidelijk te vinden zijn op de website van 
de gemeente (het betreft hier voornamelijk de verwijzing naar de landelijke database). De beleidsregels 
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moeten voor een ieder gemakkelijk te vinden zijn. Mogelijk kan een duidelijker overzicht met directe links 
naar de vindplaats in het landelijke systeem gemaakt worden. Ook is dit jaar één maal voorgekomen dat de 
betreffende beleidsregels helemaal niet op de landelijke database waren opgenomen. 
Onduidelijkheid was er over de wijze waarop en de mate waarin harmonisatie heeft plaats gevonden van de 
beleidsregels in het kader van de WWB. 

6. Dossiers 
De commissie ziet graag dat alle voor de zaak relevante stukken worden aangeleverd in de vorm van een 
compleet en chronologisch opgebouwd procesdossier. Het komt thans vaak voor dat relevante stukken nog 
ontbreken. Het aanleveren van volledige en overzichtelijke procesdossiers verdient daarom de aandacht. 

Bijgevoegd zijn drie bijlagen met jaaroverzichten van respectievelijk de afhandeling van geagendeerde 
zaken, de doorlooptijden en de beroepzaken. 

7 Bijlagen 

April 2013 

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, 

Voorzitter, Secretaris f 
IJ. J>BaRerr 

Mr. R.P.TÏ1. Elshoff Mr. IJ. J>Bakema 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Archiefverordening Leiderdorp 

2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2014i00219, van 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in de artikelen 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 ; 

overwegende dat als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enkele andere 

wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wet 

Revitalisering Generiek Toezicht, het specifieke archieftoezicht door de provincie is vervangen door 

generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet;  

b e s l u i t: 

vast te stellen de navolgende  

 

Archiefverordening Leiderdorp 2014 

 

( Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en 

wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, het aanwijzen van de 

archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats ). 

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepaling  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 

a. de wet:    de Archiefwet 1995; 

b. de gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de wet, voor 

zover behorende tot de gemeente;  

c. de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester en 

wethouders aangewezen archiefbewaarplaats; 

d. de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris; 

e. de beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de 

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn 

overgebracht naar een archiefbewaarplaats; 
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f. beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen 

organisatie-onderdeel, zelfstandig belast met de documentaire 

informatievoorziening; 

g. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, 

met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, 

bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd; 

h. de gemeenschappelijke regeling:  

                                            de gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het  

archief van de gemeente Leiderdorp van 2 april 2001.  

( Gemeenteblad  Leiderdorp  2001, Nr. 36 )   

 

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden 

 

Artikel 2 Archiefbewaarplaats 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en 

doelmatige archiefruimten. 

 

Artikel 3 Aanwijzen beheerders 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).  

 

Artikel 4 Aanstellen personeel 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor 

de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en 

documentaire verzamelingen.  

 

Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden  

1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de 

archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is 

gewaarborgd. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden 

bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze 

kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in 

aanmerking komen. 

 

Artikel 6 Kosten zorg voor archiefbescheiden 

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende 

middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn 

verbonden. 
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Artikel 7 Besluit Informatiebeheer 

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke 

organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast in het Besluit 

Informatiebeheer. 

 

Artikel 8 Verslag aan de raad 

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag over hetgeen zij hebben verricht ter 

uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hen 

zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van 

de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn   

                         overgebracht naar de archiefbewaarplaats  

 

Artikel 9 Toezicht archivaris 

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het 

beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.  

 

Artikel 10 Vervanging archivaris 

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen 

toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door één of meer 

ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. 

 

Artikel 11 Opdracht beheerder 

1. De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, 

alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent 

de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de 

archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin 

archiefbescheiden zijn opgenomen. 

2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben 

met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de 

archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden. 

 

Artikel 12 Mededeling archivaris aan beheerder of burgemeester en wethouders 

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder 

en, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. De archivaris geeft daarbij aan 

welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen. 
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Artikel 13 Mededeling beheerder aan archivaris  

De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en 

wethouders een voorstel te doen tot: 

a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan 

een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon; 

b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als 

archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte; 

c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden; 

d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem; 

e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen. 

 

Artikel 14 Verslag archivaris  

De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening 

van het toezicht. 

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen 

 

Artikel 15  

1. De Archiefverordening van de gemeente Leiderdorp 1998 wordt ingetrokken. 

2. Het Besluit Informatiebeheer Leiderdorp, besluit van het college van 27oktober1998 blijft van  

    kracht en wordt geacht op artikel 7 te zijn gebaseerd.  

 

Artikel 16  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2014.  

 

Artikel 17  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Leiderdorp 2014. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

     

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting Archiefverordening 2014 
Algemeen deel toelichting 
 
Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het    
Landelijk Overleg  van Provinciale Archiefinspecteurs. (LOPAI )  Dat model heeft de instemming van de 
VNG.  
Het opstellen van de ontwerp verordening is in overleg gebeurd tussen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude en de gemeentearchivaris van Leiden, die tevens gemeentearchivaris  is van Leiderdorp 
en Zoeterwoude .   
 
De Archiefwet 1995 stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. 
Daarmee is het volgens het LOPAI, de belangrijkste wet voor de informatievoorziening van de 
Nederlandse overheid. 
In de Archiefwet 1995 zijn er extra eisen opgenomen voor een zorgvuldig geselecteerd deel van de 
archiefbescheiden dat blijvend bewaard moeten worden. Deze bescheiden moeten in openbare 
archiefbewaarplaatsen worden bewaard en beschikbaar zijn voor iedere burger. De Archiefwet 1995 is 
een wet op hoofdlijnen. Een aantal onderdelen is in het Archiefbesluit 1995 uitgewerkt in bepalingen op 
hoofdlijnen. Die bepalingen zijn verder ingevuld met de Archiefregeling (2009). 
 
De Archiefverordening is aangepast  als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet, en 
enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht. Met de 
invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is het specifieke toezicht door 
de provincies vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de 
Gemeentewet.  Het verticale toezicht door de provincie is vervangen door het horizontale toezicht:  het 
college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het 
informatiebeheer en de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag 
uitbrengen aan het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht.  
 
De implementatie van deze wijziging van de toezichtverhoudingen gebeurt aan de hand van door de  
VNG en het LOPAI opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg.  Met de daarin 
ontwikkelde kritische prestatie indicatoren voor het informatie beheer en de archiefzorg wordt door 
gemeentelijke ( DIV )  beheerders en de gemeente archivaris, in overleg met het Provinciale archief 
toezicht, de in de verordening opgenomen verantwoordings- en verslag voorschriften tot uitvoering 
gebracht.  
 
De verordening is van toepassing op zowel papieren als digitale archiefbescheiden. 
Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt 
gedefinieerd.  
Hoofdstuk III is een uitwerking van het toezicht, als bedoeld in artikel 32, tweede lid van de wet, 
zoals dat door de archivaris wordt uitgeoefend. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
De wetgever bedoelt binnen het begrip archiefbescheiden alle op enigerlei wijze vastgelegde 
informatie te vatten, inclusief die uitsluitend via informatietechnologie dan wel -systemen opgevraagd of 
gepresenteerd kan worden. Bijgevolg heeft de onder c. genoemde archiefbewaarplaats ook betrekking 
op de omgeving waarin digitale archiefbescheiden worden beheerd. 
 
 
 
Artikel 2 Archiefbewaarplaats  
Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn, is geregeld in het Archiefbesluit 1995 en in de 
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Archiefregeling 2010. 
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke 
bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.  
Als gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van artikel 31 van de wet is aangewezen de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden,  gevestigd Boissotkade 2a te Leiden. 
( ZTW sinds 5 april 1994 , LDP sinds 1 januari 1996  )  
 
Artikel 3  Archiefbeheerder  
Het aanwijzen van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 door burgemeester en 
wethouders vast te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer.   
 
Artikel 4 Aanstellen personeel 
Dit is het personeel dat is aangesteld als medewerker van de afdeling Documentaire Informatie  
Voorziening ( Afdeling Concernzaken, DIV, Post- en Archiefzaken ). 
 
Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden  
De Archiefregeling 2010 stelt nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het behoud 
van de archiefbescheiden gedurende hun bewaartermijn. 
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11, tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels 
omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking 
komende archiefbescheiden.  
Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van 
de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten 
voor de overheid als geheel is dat minder gewenst. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te 
verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. De gemeente Leiderdorp heeft als 
ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt. 
 
Artikel 6  Kosten zorg voor archiefbescheiden 
Via Kadernota en Begrotingsvoorstellen volgt besluitvorming in de Raad.  
 
Artikel 7 Besluit Informatiebeheer 
De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het door het college vastgestelde Besluit Informatiebeheer 
van  27 oktober 1998. In de Slotbepaling onder artikel 15 is geregeld dat het reeds bestaande Besluit 
Informatiebeheer in stand blijft.  
De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en wethouders van 
het Besluit. In dat Besluit verwerken burgemeester en wethouders de gemeentelijke 
organisatieveranderingen en het onderbrengen van delen van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. 
 
Artikel 8 Verslag aan de raad 
Het college legt verantwoording af aan de raad over hun zorg voor de archiefbescheiden. 
Door de Wet revitalisering generiek toezicht wijzigt het sturende provinciale archieftoezicht vooraf in 
toezicht achteraf. Daardoor wordt het interne toezicht op het beheer belangrijker.  
 
Artikel 9 Toezicht archivaris  
Artikel 10 Vervanging archivaris  
Artikel 11 Opdracht beheerder 
Artikel 12  Mededeling archivaris  
 
Artikel 13 Mededeling  beheerder 
Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij constatering 
achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige schade voor het behoud dan 
wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden 
hebben.  
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In dit kader is de gemeentearchivaris betrokken geweest bij de bouw en inrichting van de  archiefruimten 
in het nieuwe gemeentehuis. Ook de overdracht van taken aan de  Gemeenschappelijke Regeling 
Servicepunt71 is onder de aandacht van de gemeentearchivaris.  
De GR Servicepunt71 zal voor de overkomende archiefwettelijke verplichtingen en taken een eigen 
archiefregeling vaststellen. Daarin worden de taken van beheerders, de archivaris en de aanwijzing van 
de bewaarplaats geregeld.  
De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke archiefregeling 
van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een archiefregeling heeft getroffen die aan 
de eisen van de Archiefwet voldoet.   
 
Artikel 14 Verslag  archivaris 
De verslaglegging door de archivaris is de basis voor de verantwoording van het college van 
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 8. 
 
                                         ---------------------------------------------------------- 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Archiefverordening Leiderdorp 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen  Archiefverordening Leiderdorp 2014  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Archiefverordening is aangepast  als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 
oktober 2012 is het specifieke toezicht door de provincies vervangen door generiek toezicht op 
de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het verticale toezicht door de 
provincie is vervangen door het horizontale toezicht: het college van burgemeester en 
wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het informatiebeheer en 
de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengen aan 
het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het    
Landelijk Overleg  van Provinciale Archiefinspecteurs. (LOPAI )  Dat model heeft de instemming 
van de VNG.  
Het opstellen van de ontwerp verordening is in overleg gebeurd tussen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude en de gemeentearchivaris van Leiden, die tevens gemeentearchivaris is van 
Leiderdorp en Zoeterwoude .   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

-  Organisatieveranderingen, nieuw gemeentelijk kantoorgebouw. 
-  Samenwerking van de gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Serviepunt71.  
-  De sinds 2001 bestaande goede samenwerking van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude wat 
betreft de benoeming van de gemeentearchivaris van Leiden als gemeentearchivaris van 
Leiderdorp en Zoeterwoude en de aanwijzing van de archiefbewaarplaats van Leiden als  
archief bewaarplaats van Leiderdorp en Zoeterwoude. Uitgewerkt in de gemeenschappelijke 
regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp van 2 april 2001.  
( Gemeenteblad  Leiderdorp  2001, Nr. 36 )   
- Voortgaande digitalisering van de documentaire informatie.  
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2 Beoogd effect 

Voldoen aan de gewijzigde toezichtverhoudingen en het regelen van de horizontale, 
binnengemeentelijke toezichtverhoudingen.      
 

3 Argumenten 

Bij de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht door 
de provincies vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis 
van de Gemeentewet. De provinciale bevoegdheden zijn beperkt tot het toezicht op het 
voorkomen van mogelijke taakverwaarlozing.  
De gemeentelijke beheerders en de gemeentearchivaris werken in overleg met het 
provinciale  archieftoezicht aan de implementatie van de wijziging van de 
toezichtverhoudingen. Dat gebeurt aan de hand van door de VNG en het LOPAI 
opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg.  Met de daarin 
ontwikkelde kritische prestatie indicatoren voor het informatie beheer en de archiefzorg 
worden door gemeentelijke ( DIV ) beheerders en de gemeentearchivaris, in overleg met 
het provinciale archieftoezicht, en de in de verordening opgenomen verantwoordings- en 
verslag voorschriften tot uitvoering worden gebracht.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het bestaande College Besluit Informatiebeheer van 27 oktober 1998, op grond van de 
Archiefverordening 1998 wordt in stand gelaten.  
De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en 
wethouders van het Besluit Informatiebeheer. In dat Besluit verwerken burgemeester en 
wethouders de gemeentelijke organisatieveranderingen en het onderbrengen van delen 
van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. 
De GR Servicepunt71 zal voor de overkomende archiefwettelijke verplichtingen en taken 
een eigen archiefregeling vaststellen. Daarin worden de taken van de beheerders, de 
archivaris en de aanwijzing van de bewaarplaats geregeld. 
De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke 
archiefregeling van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een 
archiefregeling heeft getroffen die aan de Archiefwet voldoet.   
 

5 Duurzaamheid 

Selectie en bewaren van overheidsdocumenten op grond van de landelijke geldende 
Archiefwet en uitvoeringsregelingen  
 

6 Communicatie en participatie 

Met de SP71 gemeenten en de gemeentearchivaris Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is 
de inhoud van de ontwerpverordening besproken.   
 

7 Kosten, baten en dekking 

Er is sprake van de uitvoering van wettelijke voorschriften.  

8 Evaluatie 

De verordening regelt de verslaglegging aan de raad door burgemeester en wethouders 
aan de hand van verslagen van de archivaris, in verband met het beheer van de 
archiefbewaarplaats en van het toezicht op het beheer door de gemeente van de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.     
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- RBS  Archiefverordening Leiderdorp 2014 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene Subsidieverordening 

Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr 2014i00159 en nr 2014i00149 

van 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp. 

b. raad: raad van de gemeente Leiderdorp. 

c. eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet 

behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van 

tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken. 

d. productsubsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling 

voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt op basis van specifieke producten, diensten of 

prestaties. 

e. huisvestingssubsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een 

instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt ten behoeve van de dekking van 

noodzakelijke huisvestingskosten (huur, exploitatie). 

f. reguliere subsidie: subsidie bedoeld om een bepaalde instelling aan te moedigen en structureel te 

ondersteunen, die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren voor een periode van maximaal 

vier jaar wordt verstrekt. 

 

Artikel 2. Reikwijdte verordening 

1. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en 

wethouders op de volgende beleidsterreinen, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke 
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verordening een uitputtende regeling is getroffen, subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is): 

a) cultuur, educatie en recreatie; 

b) welzijn; 

c) volksgezondheid; 

d) sporten en bewegen 

2. De raad stelt na aanvang van de nieuwe raadsperiode voor een periode van vier jaar algemene 

maatschappelijke doelen vast op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt.  

3. Het college kan nadere regels stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de 

verdeling van de subsidie per doeleinde zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven. 

 

Artikel 3. Bevoegdheid college 

1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies binnen de door de raad 

gestelde algemene maatschappelijke doelen en met inachtneming van de in de gemeentebegroting 

opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, 

dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 

2. Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden. 

 

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD 

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud 

1. De raad stelt jaarlijks vóór 1 april, op voorstel van het college, de subsidieplafonds voor het daarop 

volgende jaar vast. 

2. Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag 

wordt verdeeld. 

3. Het college kan – met inachtneming van de door de gemeenteraad vastgestelde algemene 

maatschappelijke doelen– nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag. 

4. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de 

gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen. 

5. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de 

voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. 

 

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens 

1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college. 

2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens: 

a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd; 
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b. de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan 

dat doel bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar 

ingezetenen en op de door de gemeente vastgestelde doeleinden; 

c. een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt 

aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private 

organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde 

activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan; 

d. indien van toepassing, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag. 

3. Indien een aanvrager voor de eerste maal een productsubsidie, huisvestingssubsidie of reguliere 

subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de 

jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan de aanvraag. 

4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid 

genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag 

noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn. 

 

Artikel 6. Aanvraagtermijn 

1. Een aanvraag voor een productsubsidie, huisvestingssubsidie en reguliere subsidie wordt gedaan 

uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking 

heeft. 

2. Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te 

wijzen subsidies. 

 

Artikel 7. Beslistermijn 

1. Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van 

de volledige aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 13 weken gerekend 

vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de subsidie. 

2. Het college beslist op een aanvraag voor een productsubsidie, huisvestingssubsidie en reguliere 

subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend. 

 

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 8. Weigeringsgronden 

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de activiteiten van de aanvrager niet of niet 

in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede 

komen aan de gemeente of haar ingezetenen. 

 

Artikel 9. Wet BIBOB 

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen doeleinden of onderdelen daarvan 

bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden 
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ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 

integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

 

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 10. Verlening subsidie 

1. Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van 

de te ontvangen subsidie plaats vindt. 

2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met 

betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie. 

 

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting 

1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt 

gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats. 

2. Indien een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt 

gegeven, wordt 100% bevoorschot. 

3. Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening, 

de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald. 

 

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER 

Artikel 12. Tussentijdse rapportage 

Bij subsidies, hoger dan 50.000 euro, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in 

beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en 

verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een 

dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd. 

 

Artikel 13. Meldingsplicht 

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, 

waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan 

de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

 

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger 

1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend. 

2. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: 

a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor 

subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon; 

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 

c. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening 

verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen; 
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d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de  

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 

3. De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 

4:71 Algemene wet bestuursrecht. 

 

HOOFDSTUK 7. VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 15. Verantwoording subsidies tot 5.000 euro 

1. Subsidies tot 5.000 euro worden door het college: 

a. direct vastgesteld of; 

b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. 

2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de 

aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor 

de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 

verplichtingen. 

 

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de 

subsidieontvanger vóór 1 mei volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot 

vaststelling in bij het college. 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor 

de subsidie is verleend, zijn verricht. 

3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd. 

 

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag 

tot vaststelling in bij het college: 

a. bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten; 

b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het 

kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend. 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat: 

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn 

verricht; 

b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel 

verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; 

d. een accountantsverklaring. 
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3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd. 

 

Artikel 18. Vaststelling subsidie 

1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie 

vast. 

2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing tot 

de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, 

dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de 

aanvraag tot subsidievaststelling. 

3. Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie 

direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in 

te dienen. 

4. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is 

ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling. 

 

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 19. Hardheidsclausule 

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing 

laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op 

het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van 

toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag 

gedaan aan de raad. 

 

Artikel 20. Intrekking 

De Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2012 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 21. Overgangsbepalingen 

1. Deze verordening kan van toepassing worden verklaard op subsidies die vóór de inwerkingtreding van 

deze verordening zijn verleend indien en voor zover niet nadelig voor de subsidieontvanger. 

2. Vaststelling van vóór inwerkingtreding van deze verordening verleende subsidies vindt plaats 

overeenkomstig het bepaalde in deze verordening indien en voor zover niet nadelig voor de 

subsidieontvanger. 

 

Artikel 22. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 

 

Artikel 24. Citeertitel 
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Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2014. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene Subsidieverordening 

2014 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het raadskader subsidiëring 2015 dat uw raad in oktober 2013 heeft vastgesteld, 

vraagt om aanpassing van de ASV 2012. U vraagt in dat kader het college een 

voorstel te doen voor Algemene maatschappelijke doelen ter vervanging van de 

doeleinden die in artikel 2 van de huidige ASV zijn opgenomen. Een voorstel 

hiervoor wordt separaat uw raad voorgelegd (2014i00149). 

 

We stellen voor om zo kort voor de verkiezingen slechts enkele wijzigingen in de 

bestaande ASV 2012 aan te brengen. In de volgende raadsperiode doet het college 

uw raad een voorstel om de ASV 2012 (VNG-model 2009) in lijn te brengen met de 

VNG-model-ASV 2013. Die modelverordening is, naar de mening van de VNG, ten 

opzichte van de vorige, verbeterd qua juridische houdbaarheid, helderheid en 

praktische toepasbaarheid (VNG-ledenbrief 13/075 van 27 september 2013). Vóór 

de vaststelling van de subsidieplafonds 2016 (bij begrotingsbehandeling in 

november 2014) wordt uw raad hiervoor een voorstel gedaan. 

 

De reden dat nu geen voorstel wordt gedaan voor de omzetting van de ASV 2012 

naar een geheel nieuwe verordening is, dat  die omzetting een inhoudelijke 

discussie en meer voorbereiding vraagt, waarvoor de raad en het college tot het 

einde van deze raadsperiode onvoldoende tijd rest. De inhoudelijke discussie die wij 

voorzien betreft met name de verschuiving van bevoegdheden van de 

gemeenteraad naar het college. Naar analogie van de decentralisatie van taken van 

het Rijk naar de lokale overheid, wordt in de VNG-subsidiemodelverordening 2013 

binnen het subsidieproces een aantal bevoegdheden van de raad aan het college 
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gedelegeerd. De VNG adviseert de Algemene subsidieverordening alleen de 

essentiële elementen van het subsidieproces te laten bevatten en het overige vast 

te leggen in ‘subverordeningen’. Het vaststellen van deze subsidieregelingen zoals 

de VNG ze noemt, wordt als de modelverordening 2013 wordt gevolgd, een 

gedelegeerde bevoegdheid van het college (art 147;1 Gemeentewet).  

 

De belangrijkste wijzigingen in de voorliggende ASV 2014 ten opzichte van de ASV 

2012 zijn: 

1. het begrip stimuleringssubsidie is vervallen omdat in 2014 het Stimuleringsfonds, 

waar de term aan was gerelateerd, is wegbezuinigd. 

2. Artikel 2 Reikwijdte, waarin de subsidiedoeleinden stonden, is in zijn geheel 

gewijzigd. De algemene maatschappelijke doelen zijn uit de ASV gehaald en 

vervangen door de beleidsterreinen waarvoor subsidie kan worden verstrekt. 

3. Artikel 18 Egalisatiereserve, overige reserves en voorzieningen is uit de ASV 

gehaald. Dit artikel bleek slecht uitvoerbaar/toepasbaar. Het college stelt 

Beleidsregels eigen vermogen en reserves op ter vervanging van dit artikel. 

1.b Voorgeschiedenis 

Eind 2011 is de ASV 2012 opgesteld. Hiermee is nu twee subsidieronden gewerkt. 

In deze periode is vanwege een bezuiniging op het plafond het stimuleringsfonds 

komen te vervallen, waardoor het begrip stimuleringssubsidie niet meer van 

toepassing is. De subsidiedoelen uit artikel 2 blijken, gezien het raadskader, snel 

achterhaald. En het artikel over de reservevorming blijkt moeilijk uitvoerbaar. Dit 

wordt bevestigd door de controller die jaarlijks het subsidieproces beschouwt. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De wijziging van de ASV hangt samen met het welzijnsbeleid, cultuurbeleid, sporten 

en bewegen, het accommodatiebeleid, de Wmo, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 

beleid, het jeugdbeleid en het ouderenbeleid. 

2 Beoogd effect 

De wettelijke grondslag bepalen waarop lokaal welzijnssubsidie kan worden verstrekt. 

 

3 Argumenten 

1.1 De ASV 2012 is gewijzigd in de ASV 2014 om op een pragmatische manier invulling te 

geven aan het kader van uw raad en om de ASV 2012 iets gebruiksvriendelijker te maken. 

Voor de gebruikers van de ASV-de gesubsidieerde organisaties- is er behalve de doelen 

niets veranderd. Omzetten van de ASV 2012 (model 2009) naar de ASV 2015 (model 
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2013) vindt plaats voor het vaststellen van de subsidieplafonds 2016 bij de 

begrotingsbehandeling in november 2014. 

 

1.2 Het einde van de raadsperiode is niet het moment om een verdergaande wijziging van 

de algemene subsidieverordening  door te voeren. 

Het model van de VNG stelt delegeren van een aantal bevoegdheden van de raad naar 

het college voor. Hierover zal een inhoudelijke discussie moeten plaats vinden waarvoor 

het begin van een nieuwe raadsperiode een beter moment is. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De ASV 2014 wordt aan het begin van de nieuwe raadsperiode opnieuw herzien. 

De Leiderdorpse organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie zullen in dat 

traject eerder geïnformeerd worden, hoewel zij van de wijzigingen zelf weinig merken. 

Deze zijn gericht op het voorkomen van staatssteun en het delegeren van bevoegdheden 

van raad naar college. Aanvraag- en indieningstermijnen, verantwoordingseisen en 

dergelijke kunnen gelijk blijven. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties die voor 2014 subsidie hebben aangevraagd worden van de wijzigingen 

op de hoogte gesteld als zij worden geïnformeerd over de subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

Voor de model ASV 2009 zijn gedurende 4 jaar door gemeenten die deze hebben gebruikt 

verbetervoorstellen gedaan. Deze (en gewijzigde –Europese- wet- en regelgeving) hebben 

geleid tot een nieuwe modelverordening 2013. Deze zal als uitgangspunt dienen voor het 

voorstel voor de ASV 2015 dat het college in de nieuwe periode aan uw raad gaat doen.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene maatschappelijke 

subsidiedoelen 2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2014i00149 van 11 

februari 2014; 

gezien het advies van commissie bestuur en maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen: 

 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 

a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en 

actieve bewoners in Leiderdorp; 

b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt; 

c. Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding; 

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten; 

e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen. 

2. Zelfredzaamheid en participatie 

a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur; 

b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en 

natuuractiviteiten. 

c. Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed; 

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het 

gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging; 

e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia; 

f. Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten; 

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; 

h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele 
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activiteiten; 

i. Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader; 

j. Ondersteunen en verbeteren van  informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van 

mantelzorgers en  vrijwilligers. 

3. Optimale gezondheid 

a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken 

en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen; 

b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren; 

c. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over 

gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen; 

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene maatschappelijke 

subsidiedoelen 2015 

 Aan de raad.  

Beslispunten 

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen: 
 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 

a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en 

actieve bewoners in Leiderdorp; 

b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt; 

c. Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding; 

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten; 

e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen. 

2. Zelfredzaamheid en participatie 

a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur; 

b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en 

natuuractiviteiten. 

c. Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed; 

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het 

gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging; 

e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia; 

f. Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten; 

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; 

h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele 

activiteiten; 

i. Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader; 

j. Ondersteunen en verbeteren van  informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van 

mantelzorgers en  vrijwilligers. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Inleiding 

De Algemene Maatschappelijke doelen hebben een relatie met of zijn ontleend aan diverse 

actuele beleidsnota’s op het gebied van gezondheid, Wmo, (ouderen- en jongeren)welzijn, 

sport en bewegen en cultuur en zijn in lijn met de Maatschappelijke structuurvisie en de 

opgave van de drie decentralisaties die uitgaan van het zolang mogelijk in eigen kracht 

(blijven) staan van inwoners van Leiderdorp. We stellen voor deze geactualiseerde doelen 

buiten de Algemene Subsidieverordening te laten. Hiermee sorteren we voor op het 

voorstel om de huidige ASV voor de vaststelling van de begroting 2016 in lijn te brengen 

met de model ASV 2013. Daarin adviseert de VNG alleen de essentiële elementen op te 

nemen. 

De Maatschappelijke Structuurvisie 

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door 

te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de 

inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente, maken het samen mogelijk 

dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. 

De positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit.” 

Binnen de centrale ambitie zijn in de Maatschappelijke Structuurvisie Acht kaders van 

aandacht benoemd en is van daaruit per maatschappelijk-beleidsgebied een aantal doelen 

geformuleerd.  Deze vormen ook de basis voor de algemene maatschappelijke doelen 

waaraan we met subsidiëring binnen de ASV willen bijdragen. 

Herontwerp van het sociaal domein 

Daarnaast hebben we gekeken naar de opgaven die de 3 Decentralisaties met zich mee 

gaan brengen. Alle decentralisaties gaan uit van de eigen regie en de eigen kracht van 

3. Optimale gezondheid 
 
a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, 

roken en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen; 

b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren; 

c. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over 

gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen; 

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden. 
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individuele inwoners en groepen van inwoners. Daar hoort een omslag bij (in denken en 

doen) van cliënten, professionals, instellingen én gemeenten naar vraaggericht werken, 

talentontwikkeling en de cliënt als onderdeel van zijn eigen oplossing of die van anderen. 

Een beweging van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie, gebruik maken van 

de eigen mogelijkheden van inwoners en hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats 

van zorgen voor. Dat betekent de ondersteuning dichterbij mensen realiseren. De 

gemeente is hierbij een van de actoren in de netwerksamenleving, die een doel- en 

resultaatgerichte(re) manier van sturen hanteert en  zowel versnippering als overlap in 

aanbod tegen gaat. Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om 

maatschappelijke doelen te bereiken. 

1.b Voorgeschiedenis 

In de vergadering van 20 oktober 2013 heeft uw raad de kaders subsidiëring 2015 

vastgesteld. Een van de kaders was te komen met een voorstel tot aanpassing van de in 

de Algemene Subsidieverordening 2012 artikel 2 lid 1 en in de prestatie-doelenmatrix 

opgenomen algemene maatschappelijke doelen, zodat deze aansluiten op de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De algemene maatschappelijke doelen hangen samen met (jongeren en ouderen) 

welzijnsbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, het sporten- en bewegenbeleid, cultuurbeleid, de 

maatschappelijke structuurvisie, de drie decentralisaties en het subsidiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Het met subsidiëring sturen op actuele gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De doelen zijn ontleend aan actuele beleidsnota’s op het gebied van ouderen en 

jongeren, welzijn, Wmo, sporten en bewegen, cultuur en lokale gezondheid en zijn in lijn 

met de maatschappelijke structuurvisie en de opgave van de drie decentralisaties. 

Deze zijn reeds door uw raad vastgesteld of maken deel uit van beleid in voorbereiding. 

 

1.2 Hiermee geeft het college uitvoering aan een van de kaders subsidiëring die uw raad in 

oktober 2013 heeft vastgesteld. 

Deze zijn gericht op de subsidiëring (programma en 3 productsubsidies) voor 2015.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Een voorstel tot wijziging van de verordening wordt separaat gedaan.  
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Wijzigen van de ASV 2012 is noodzakelijk om de subsidiedoelen te wijzigen omdat deze 

hierin zijn vastgelegd. In het voorstel de ASV te wijzigen wordt voorgesteld de doelen niet 

in de verordening op te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld om later in 2014 met het 

nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad de ASV om te zetten naar de VNG-

modelverordening 2013. Omdat dit onder andere het delegeren van bevoegdheden van  

de raad naar het college behelst, wordt dit voorstel aan een nieuwe raad voorgelegd. 

 

5 Duurzaamheid 

Het leren over duurzaamheid, milieu- en natuurbewustzijn ligt vast in de doelstelling om de 

natuureducatie en deelname aan milieu- en natuuractiviteiten te bevorderen. 

 
6 Communicatie en participatie 

De productgesubsidieerde organisaties en organisaties uit het subsidieprogramma worden 

over de wijziging van de doelen geïnformeerd in het schrijven dat zij ontvangen over de 

subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 
 

8 Evaluatie 

Bij beleidswijzigingen dienen de doelen te worden bijgesteld. De activiteiten waarvoor 

subsidie wordt verstrekt dienen bij te dragen aan de realisatie van de gemeentelijke 

beleidsdoelen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: nvt 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014, nr. 2014i 00217;       

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014 ; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet 

basisregistratie personen; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de navolgende   

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014  

 

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit 

de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college. 

  

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet 

basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de 

basisregistratie personen als: 

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie 

gegevens worden verstrekt, of 

b. de verstrekking in overeenstemming is met  het bepaalde krachtens het derde lid.  
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2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is 

voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de 

fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg 

staan. 

 

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan: 

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten 

behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en 

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de 

basisregistratie. 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking  en werkt terug tot en met 9 

december 2013.  

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 

personen Leiderdorp 2014.   

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting 

 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 

Algemeen 

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie 

personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de 

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 )] vervallen. De mogelijkheid 

die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen 

van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar 

invulling aan.  

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen 
gemeente aan: 
-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze 
verordening); en 
-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening). 
 

Begripsbepalingen  

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze 
verordening verstaan onder:  
- basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 [van de Wbrp]; 
- derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke 
rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is 
bekleed; 
- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is 
opgenomen; 
- overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; 
- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, 
van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie. 
 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie 
te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te 
bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de 
verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens 
vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden 
verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen 
(zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp). 
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Het college zal uitvoering geven aan de in de Verordening toe te kennen bevoegdheden in een 
nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen.   
Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld. De concept 
regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente zijn aan te merken en waarbij 
gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   
 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde, aan de verzoeker door het college 
gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter 
uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:  
• als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over 
wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of 
• ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede 
lid van de Wbrp).  
Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent 
beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, 
eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de 
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het 
tweede lid). 
De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan 
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in 
aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het 
college aangewezen in de door hen vast te stellen nadere regeling  (zie het derde lid).  
Het college zal uitvoering geven aan in de Verordening toe te kennen bevoegdheden in een 
nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen.   
Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld. De concept 
regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente zijn aan te merken en waarbij 
gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   
 
Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 9 december 2013, te 
weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening 
Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 ) verviel. Hiermee wordt aan de 
verstrekkingen gedaan in de periode tussen 9 december en de inwerkingtreding van deze 
verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor 
de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke 
taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een 
voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze onder de Wgba plaatsvond). 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

Leiderdorp 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
vaststellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet 

basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; 

daardoor is bovendien de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie  

( Leiderdorp 2006 ) vervallen.  

De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van 

gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter 

overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan. 

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 

wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners 

van de eigen gemeente aan: 

-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp,  

  zie artikel 2 van de verordening); en 

-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van de verordening). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de  

           Verordening Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 )  

           De SP71 gemeenten hebben in overleg met SP71 Service-eenheid Juridische   
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            Zaken, de ontwerp verordening besproken en ambtelijk afgestemd.  Na vaststelling   

            van de Verordening en is het college bevoegd de nadere regeling  

            gegevensverstrekking op te stellen.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In het  kader van de modernisering van de door de overheid opgelegde   

registratie verplichtingen, is na de basisregistratie adressen en gebouwen, de  

basisregistratie  personen in bewerking.  

Het college zal uitvoering geven aan in de Verordening toe te kennen 

bevoegdheden in een nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie 

personen.   

Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld.  

De concept regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als  

werkzaamheden met een gewichtig  maatschappelijk belang voor de gemeente zijn 

aan te merken en waarbij gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   

  

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de Wet basisregistratie personen die op 9 december 2013 in werking is  

getreden. Regulering van de gegevensverstrekking tussen overheidsorganen, en   

gegevensverstrekking aan maatschappelijke organisaties en derden. Het college dient  

een nadere regeling vast te stellen waarin is bepaald welke gegevens uit de  

basisregistratie personen kunnen worden verstrekt.  

        
 

3 Argumenten 

De Wbrp vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die  zich op het  terrein 

van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de 

technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie 

met de opname van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van 

de basisregistratie en van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve  

lasten in verband met de basisregistratie.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Wet Basisregistratie personen.    
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5 Duurzaamheid 

n.v.t 
 

6 Communicatie en participatie 

      Voortzetten bestaande werkwijze ten aanzien van binnengemeentelijke   

       gegevensverstrekking en gegevensverstrekking aan derden volgens het door het college   

       op te stellen Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen.    

 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t  

 

8 Evaluatie 

Naar aanleiding van de volledige invoering van de Wet Basisregistratie personen, door het  

Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
-- VNG Brief aan de leden, Lbr. 13/096, Modelverordening gegevensverstrekking Basisregistratie    
   Personen, d.d. 7 november 2013  
-- RBS Verordening gegevensverstrekking Basisregistratiepersonen Leiderdorp 2014 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 30-01-2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging  1 2014    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2014I00152 d.d. 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 1, boekjaar 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  begrotingswijziging 1, boekjaar 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 1, boekjaar 2014  

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de raad. 
Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling. Met deze eerste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 
voor 2014 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 
1) Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 

septembercirculaire 2013; 
2) Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 
3) Wijziging Reserve GIG; 
4) Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 
 
De uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
decembercirculaire 2013 wordt opgenomen in begrotingswijziging nummer 2. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 

3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor 2014: 
 

Jaar Saldo begroting 
2014 

Mutatie begr.wijz 1 Saldo na begr.wijz 1 

 
2014 

 
€ 0 € 55.845 nadelig € 55.845 nadelig 

 
 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:  2014I00152 raadsbesluit 

      2014i00157 Begrotingswijziging 1, boekjaar 2014 

 



nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

261             -261 0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

67               36               43               165             204             515-             0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

0 0 0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

3 -3 0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

0 56               56

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tot. 67 3 36 43 165 204 317 -779 56
nadeel

Hiermee komt het voorlopige saldo voor 2014 op € 55.845 nadelig
toelichting college/toelichting administratieve wijzigingen

toelichting bij begrotingswijziging 1

In begrotingswijziging 1 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een nadeling effect op de exploitatie. Het verwacht 
saldo van 2014 komt hiermee € 55.845 nadelig.

Positieve bedragen: meer lasten -- minder opbrengsten -- nadelig
Negatieve bedragen: minder lasten -- meer opbrengsten -- voordelig

2

3

GIG december 2012 wijziging reserve.
Conform raadsbesluit GIG december 2012 wordt het budget voor Civieltechnische begeleiding Rijk 2013 en 2014 vanuit de W4 reserve overgeheveld 
naar de Reserve Egalisatie exploitaitelasten

Reserve jaarafsluiting cf raadsbesluit 2013I01680.
In december 2013 is voor een aantal aanvragen tot resultaatbestemming positief besloten door de gemeenteraad. Deze posten zijn in 2013 in de 
reserve gestort en worden nu conform Raadsbesluit 2013I01680 in 2014 beschikbaar gesteld.

1

99

Diverse posten kleiner dan € 15.000 (+ mutaties in voorzieningen)

4

Minimabeleid.
In de septembercirculaire is extra geld toegekend voor armoedebeleid. Deze gelden zijn in de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds gestort. Aan de 
stichting Voedselbank wordt nu een bijdrage verleent t.l.v. deze extra gelden armoedebeleid.

5

Grondbedrijf.
In oktober is de raad akkoord gegaan met de grondexploitatie Amaliaplein. Met deze begrotingswijziging worden de financiële kaders verwerkt in het 
financiële systeem. Dit geeft een rente nadeel in de exploitatie vanaf 2014.

I

I

S

Algemene uitkering.
Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire 2013, conform brief aan gemeenteraad  2013U02855.

I

I

6 S

Zijlkwartier.
Deze begrotingswijziging betreft een wijziging, voor de jaren 2016 en verder, voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) m.b.t. de werkzaamheden in 
het Zijlkwartier en tevens de beschikbaarstelling van de budgetten uit de reserve riolering.

I



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs
PROG 1A Lokale gezondheidszorg 612            5                617            2 621             621             621             
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.057         57              4.113         2 4.040          4.016          4.010          
PROG 1C  Jeugdbeleid 724            6                730            2 637             634             630             
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.136         -                 1.136         1.101          1.101          1.101          
PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 531            -                 531            519             520             519             
PROG 1F Onderwijshuisvesting 3.088         -                 3.088         2.989          2.943          2.890          
Saldo 10.148       67              10.215       9.908          9.836          9.771          

Progr 2 Werk en Inkomen
PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 1.935         3                1.938         4 1.935          1.935          1.842          
PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 235            -                 235            274             355             410             
PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 40              -                 40              41               41               41               
Saldo 2.211         3                2.214         2.250          2.331          2.293          

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport
PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.144         9                1.153         2 1.140          1.117          1.114          
PROG 3B  Sport 1.437         27              1.463         2 1.395          1.335          1.880          
Saldo 2.581         36              2.616         2.535          2.452          2.994          

Progr 4 Beheer openbare ruimte
PROG 4A  Verkeer en vervoer 3.627         3                3.630         2 13.251        3.485          3.639          
PROG 4B  Water 336            40              376            2 405             427             448             
PROG 4C Groen beleid en regio 100            -                 100            100             100             100             
PROG 4D Openbaar groen 1.884         -                 1.884         1.909          1.915          1.946          
PROG 4E  Speelplaatsen 67              -                 67              87               87               87               
PROG 4F  Riolering 201-            -                 201-            6 103-             66-               17-               
PROG 4G  Reiniging 85              -                 85              202             186             163             
Saldo 5.899         43              5.942         15.851        6.133          6.366          

Progr 5 Ruimtelijk beleid
PROG 5A  Ruimtelijke ordening 625            101            726            2 665             673             673             
PROG 5B  Woonbeleid 84              64              148            2 69               62               62               
PROG 5C  Economische zaken 82              -                 82              77               82               77               
PROG 5D  Milieu 499            -                 499            487             487             487             
Saldo 1.289         165            1.454         1.297          1.304          1.298          

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid
PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.386         -                 1.386         1.771          946             946             
PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 8.818         195            9.012         2 8.333          8.087          7.833          
PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 409            9                419            2 409             409             409             
PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.481         -                 1.481         1.558          1.548          1.547          
Saldo 12.094       204            12.298       12.071        10.990        10.735        

Progr 7 Grondontwikkeling
PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 72              -                 72              3+5 3.450-          135             115-             
PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 5                -                 5                1.211-          -                  -                  
PROG 7C  Grondontwikkeling W4 2.767         -                 2.767         2.554-          -                  -                  
Saldo 2.844         -                 2.844         7.215-          135             115-             

Algemene dekkingsmiddelen
Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.472-         -                 7.472-         7.623-          7.626-          7.626-          
Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 23.467-       261            23.206-       1 21.450-        21.118-        20.810-        
Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 55              -                 55              55               55               55               
Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 271-            -                 271-            366-             408-             408-             
Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.989-         56              1.933-         5 1.443-          1.484-          1.047-          
Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                5-                 11-               45-               
Saldo 33.142-       317            32.826-       30.833-        30.592-        29.881-        

Toelich
ting

2015
na wijz.

2016 
na wijz.

2017 
na wijz.

Overzicht per programma
bedragen x € 1.000

2014
voor wijz.

wijz.
2014 

na wijz.



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves
8297001 Algemene Reserve 731 0 731 0 731
8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.616 -208 1.408 0 1.408 5

8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 86 0 86 0 86

Totaal 2.433 -208 2.226 0 2.226

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0
8297102 Egalisatiereserve riolering 2.616 72 2.687 0 2.687 6

8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.795 -228 2.567 0 2.567
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 5.411 -156 5.254 0 5.254
 
Bestemmingsreserves overige
8297201 Kunst en cultuur 34 -12 22 0 22
8297203 Sociale woningbouw 104 -7 97 0 97
8297204 Rekenkamer 45 0 45 0 45
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.496 0 1.496 0 1.496
8297206 Voormalig personeel 280 -143 137 0 137
8297209 Jaarafsluiting 150 -100 50 -515 -465 2

8297210 Sociaal Beleid 406 -93 313 0 313
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.291 -197 9.094 50 9.144 3

8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.894 -571 5.323 0 5.323
8297213 Regionalisering 59 -59 0 0 0
8297214 Informatiebeleidsplan 159 0 159 0 159
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 1.300 -300 1.000 0 1.000
8297216 Bestemmingsreserve W4 12.034 -3.489 8.546 -50 8.496 3

8297218 Implementatie 3D transities 55 0 55 0 55
8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer 0 800 800 0 800
8297244 Behoedzaamheidsreserve 174 610 784 -264 520 1 + 4

8297217 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

Totaal 31.481 -3.560 27.920 -779 27.142

Totaal reserves 39.325 -3.924 35.400 -779 34.622

Voorzieningen met een verplichting
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 643 105 748 0 748
8298002 Wachtgeld wethouders 132 -67 65 0 65
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 785 38 823 0 823

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties 3.349 -4 3.345 0 3.345
8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR) 3.649 -26 3.623 0 3.623

Totaal 6.997 -30 6.968 0 6.968

Totaal voorzieningen 7.782 8 7.790 0 7.790

Totaal reserves en voorzieningen 47.107 -3.916 43.191 -779 42.412

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 
wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

volg
 nr.

saldo
1 jan 
2014

verwacht saldo 
31/12/2014 voor 

wijziging

verwacht 
saldo 

31/12/2014
na wijziging

mutaties 
2014

voor bw 1

Begr. 
Wijz.1



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves
8297001 Algemene Reserve
8297002 Bouw- en grondexploitaties
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON

Totaal

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning
8297102 Egalisatiereserve riolering
8297103 Egalisatiereserve reiniging
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats

Totaal
 
Bestemmingsreserves overige
8297201 Kunst en cultuur
8297203 Sociale woningbouw
8297204 Rekenkamer
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs
8297206 Voormalig personeel
8297209 Jaarafsluiting
8297210 Sociaal Beleid
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten
8297212 Regionale investeringsfonds RIF
8297213 Regionalisering
8297214 Informatiebeleidsplan
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone
8297216 Bestemmingsreserve W4 
8297218 Implementatie 3D transities
8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer
8297244 Behoedzaamheidsreserve
8297217 Resultaat na bestemming

Totaal

Totaal reserves

Voorzieningen met een verplichting
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders
8298002 Wachtgeld wethouders
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool

Totaal

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties
8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR)

Totaal

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 
wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

Meerjarenbeeld na wijziging

731 0 731 731 0 731 731 0 731
1.408 3.349 4.757 4.757 -40 4.717 4.717 -40 4.677

86 0 86 86 0 86 86 0 86

2.226 3.349 5.575 5.575 -40 5.535 5.535 -40 5.495

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.687 -36 2.652 2.652 -73 2.579 2.579 -120 2.459
2.567 -335 2.232 2.232 -319 1.913 1.913 -301 1.612

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.254 -371 4.884 4.884 -392 4.492 4.492 -421 4.071

22 -10 12 12 10 22 22 10 32
97 -7 90 90 0 90 90 0 90
45 0 45 45 0 45 45 0 45

1.496 0 1.496 1.496 0 1.496 1.496 0 1.496
137 -28 109 109 -5 104 104 -5 100

-465 0 -465 -465 0 -465 -465 0 -465
313 -93 221 221 -93 128 128 0 128

9.144 -1.009 8.135 8.135 -260 7.876 7.876 -1.100 6.776
5.323 -1.326 3.997 3.997 -571 3.426 3.426 -571 2.855

0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 0 159 159 0 159 159 0 159

1.000 0 1.000 1.000 -250 750 750 0 750
8.496 -6.112 2.384 2.384 0 2.384 2.384 0 2.384

55 0 55 55 0 55 55 0 55
800 -60 740 740 -185 555 555 -355 200
520 83 603 603 -170 433 433 -378 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.142 -8.561 18.581 18.581 -1.522 17.059 17.059 -2.398 14.660

34.622 -5.582 29.040 29.040 -1.954 27.086 27.086 -2.859 24.226

748 105 853 853 105 958 958 105 1.063
65 -20 46 46 4 50 50 4 54

9 0 9 9 0 9 9 0 9

823 85 908 908 109 1.017 1.017 109 1.126

3.345 -77 3.268 3.268 408 3.676 3.676 301 3.976
3.623 -92 3.530 3.530 -98 3.432 3.432 -81 3.351

6.968 -169 6.799 6.799 309 7.108 7.108 220 7.328

7.790 -84 7.707 7.707 418 8.125 8.125 329 8.454

42.412 -5.666 36.746 36.746 -1.536 35.211 35.211 -2.531 32.680

saldo
1 jan 2017

saldo
1 jan 2016

saldo
1 jan 2015

totale 
mutatie 

2015

saldo
31 dec 
2015

saldo
31 dec 
2016

totale 
mutatie 

2016

totale 
mutatie 

2017

saldo
31 dec 
2017



Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

voor 
begr.wijz. begr.wijz.

na
begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 10.148                67                       10.215                
Progr 2 Werk en Inkomen 2.211                  3                         2.214                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.581                  36                       2.616                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 5.899                  43                       5.942                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.289                  165                     1.454                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.094                204                     12.298                
Progr 7 Grondontwikkeling 2.844                  -                          2.844                  
Algemene dekkingsmiddelen 33.142-                317                     32.826-                
resultaat voor  reserves 3.924                  834                     4.759                  
resultaatbestemming 3.924-                  779-                     4.703-                  
resultaat -                          56-                       56-                       
Totaal begroting 0-                         -                          0                         

Voorlopig resultaat 55.845-            
nadelig

2015 2016 2017
na wijz. na wijz. na wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.908                  9.836                  9.771                  
Progr 2 Werk en Inkomen 2.250                  2.331                  2.293                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.535                  2.452                  2.994                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 15.851                6.133                  6.366                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.297                  1.304                  1.298                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.071                10.990                10.735                
Progr 7 Grondontwikkeling 7.215-                  135                     115-                     
Algemene dekkingsmiddelen 30.833-                30.592-                29.881-                
resultaat voor  reserves 5.865                  2.590                  3.463                  
resultaatbestemming 5.582-                  1.954-                  2.859-                  
resultaat 283-                     636-                     603-                     
Totaal begroting 0                         0-                         0                         

Voorlopig resultaat 282.755-              635.563-              603.042-              
nadelig nadelig nadelig

2014 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt 
het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en  
verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, ook 
afhankelijk van 
vrachtwagenverbod 
en 
IVVP:Verkeersmaat
regelen Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar  
P.M. 

 

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar In project 3D is 
voorzien dat raad 
wordt meegenomen 
in proces en steeds 
de meest recente 
cijfers krijgt.  

 

28 aug 2012 
Csie 
Ruimte/raad 
23 sept. 
2013 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar/ toetredingsfee bedingen. 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland Rijnland, 
p.m. 

 

17 dec  2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen meenemen 
in de bestuursrapportages. 
 

Maat periodiek  

4 mrt  2013 
Csie BM 

Evaluatie BOA’s/project toezicht en 
handhaving 

28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving.  
 
 
 
 

Driessen Brief in ris 131217  
→ 1

e
 kwt 2014 

 
 
 

Ja, agenda 
csie BM 
140224 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/17-december-2013/17-december-2013/
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

23 sept. 
2013 raad  

Nota van uitgangspunten Ruimtelijke 
structuurvisie 

Het college checkt of er feitelijke afwijkingen 
van het duurzaamheidsbeleid voorkomen in 
de nota van uitgangspunten. Het college 
volgt de nieuwe duurzaamheidsagenda. 

Wassenaar 2
e
 kwartaal 2014  

23 sept. 
2013 raad 

Ruimtelijke structuurvisie Bij de concrete uitwerking neemt het college 
suggesties vanuit de raad mee over onder 
andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de 
regio krijgt aandacht. 

Wassenaar 2
e 

kwartaal 2014  

7 nov 2013 Sterrentuin College komt met nadere info over exploitatie 
verbetering Sterrentuin 

Zilverentant Ingekomen brief 
csie BM 140224 
 
Maart 2014 
 

 

3 dec 2013 Òngeval A4 met tankauto (vraag GrL) Burgemeester informeert raad na gesprek 
met hulpdiensten 

Driessen 20 jan. 2014 
Brief in ris 140109 
Grl komt met nwe 
vragen, niet 
afvoeren 140120 

 

20 jan 2014 Boterhuispolder Wethouder komt terug op vraag van GrL over 
weidevogelbeheer boterhuispolder 
tpezegging deadline volgende csie BM 
februari.  
 

Zilverentant 24 febr 2014  

20 jan 2014 Integrale discussie raad onderwijs Datum plannen presidium/a
gendacom
missie 

Csie BM 2 juni 
2014 

 

20 jan 2014 Brede discussie over sociale 
woningbouw 

Datum plannen  presidium/a
gendacom
missie 

Csie Ruimte 3 juni 
2014 

 

 
  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/9-januari-2014/9-januari-2014/
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Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 1 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 2 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

16 dec 2103 Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend 
Leiderdorp - Economisch beleid 2014-2020 
Ondernemend Leiderdorp 

Overgenomen  Zilverentant  

16 dec 2103 Economische Agenda Leidse Regio - 
Kantorenleegstand 

Aangenomen 10:9    

16 dec 2103 Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast 
Zijlkwartier 

Verworpen 15:5   - 

25 nov. 2013 Brittenstein Aangenomen (17:3) Brief in ris 
131220 

Zilverentant  

7 nov 2013 Biomassagebruik Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Buurtgroen zelf doen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Donatie voedselbank Aangehouden    

7 nov 2013 Kringloop bouwmaterialen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Vlinders en bijen Aangenomen 10:9  Maat  

7 nov 2013 Huisvuil Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Blikvangers Ingetrokken  - - - 

14 okt 2013 Oude Rijnzone Aangenomen  (12:7)  Zilverentant  

14 okt 2013 Voorhoflaan Aangenomen  (16:3) 2014   

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college 
 
Brief in ris 1131220 
 

1
e
 kwartaal 2014 

 
 

Maat  
 

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid Aangenomen in raad 131014 (10:9) 
In raad 130923 8:8 opnieuw in stemming in raad 
131014 
 
Brief in ris 131220 

Maart 2014 Wassenaar  

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-november-2013/26-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00


 
Lijst van toezeggingen & moties 

 
 

Bijgewerkt t/m 11 februari 2014 Pagina 4 

 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3 1
e
 kwartaal 2014 Wassenaar  

      

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Maat  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college Voorstel komt  
richting raad met 
griffie 
afstemmen hoe 
eea in 
begrotingsraad 
wordt behandeld 
130912 

Van der 
Eng/Wasse
naar 

Ja- 
afvoeren? 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7 Brief van college 
in RIS geplaatst 
22 juli 2013 
20 dec 2013 

Zilverentant Ja – 
afvoeren? 

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 
Brief aan raad in voorbereiding over regionaal 
onderzoek gemeente Leiden 130912 
 

- - - 

      

LAB071%20Ambitiedocument
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat Ja- 
afvoeren 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS). 
 

 Maat Ja – 
afvoeren? 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

Een eenmalig 
bedrag van € 
100.000 is 
toegevoegd aan 
het 
Participatiebudg
et. De 
uitvoeringsorgan
isatie in Leiden 
is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 

Maat Ja – 
afvoeren? 

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 
 
Er wordt gesproken met onderwijsveld over 
inhoud en mogelijke realisatie van de motie. 
Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen of de 
motie uitvoerbaar is 130912 

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 
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10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja – 
afvoeren? 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders 
en belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie 
van TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij 
u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja – 
afvoeren? 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja – 
afvoeren? 
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