POLITIEKE AVOND 6 oktober 2014
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Hugo Langenberg
Technische vragen van te voren stellen via de mail
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verordening Jeugdhulp 2015
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdhulpwet
verplicht de gemeente een verordening op te stellen over de jeugdhulpvoorzieningen en de
toegang. De verordening moet voor 1 november 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
4. Programma Jeugdhulp 2015
In dit voorstel is de vraag aan de raad het inkoopdocument Jeugdhulp 2015 vast te stellen,
budget beschikbaar te stellen voor regionale inkoop en budget te reserveren voor lokale
uitvoering. Ter besluitvorming in de raad.
5. Verordening maatschappelijke ondersteuning
Deze verordening geeft uitvoering aan het plan Invoering WMO 2015 en beschrijft de
toegangsprocedure tot de maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2015. Ter
besluitvorming in de raad.
6. Regionaal beleidsplan Politie
Dit beleidsplan is ter consultatie (t/m oktober 2014) aangeboden aan de gemeenteraad. Ter
bespreking.
Bij voldoende tijd
7. Veiligheidsanalyse 2015-2018 en Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
 Veiligheidsanalyse: vraag aan de raad is akkoord te gaan met de drie voorgestelde
veiligheidsprioriteiten en de analyse vast te stellen.
 Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid: vraag aan de raad het beleidsplan vast te stellen.
Ter besluitvorming in de raad.
8. Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA
Voorzitter : Laila Driessen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragenronde en mededelingen
 Raadsvraag D66 over Programma Economie071 en participatie uit raad 15 sept. jl.
beantwoord
4. Benoeming en beëdiging burgerraadslid PvdA
5. Coördinatieregelen Plantage
Doel van dit voorstel is het samenvoegen van ruimtelijke procedures voor de Plantage.

6. Omgevingsdienst West-Holland 8e wijziging gemeenschappelijke regeling
De wijzigingen hebben betrekking op een kleiner Dagelijks Bestuur, een vereenvoudiging van
het stemrecht in het Algemeen Bestuur en een aantal technische wijziging. Ter besluitvorming
in de raad.
7. Actualisatie Normenkader accountantscontrole 2014
Met dit kader geeft de raad de accountant een volledig en juist overzicht van externe en
interne wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole. Ter besluitvorming in de raad.
8. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp jaarrekening 2013
Het bestuur van de OBSG legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de raad. Ter
besluitvorming in de raad.
9. Lijst van toezeggingen en moties
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de
Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: geen
10. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. .
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven?
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk donderdag 2 oktober voor
12.00 uur).
11. Vaststellen besluitenlijst raad 15 september jl.
12. Sluiting
Leiderdorp, 23 september 2014
namens de voorzitter van het Politiek Forum,
mw. J.C. Zantingh, griffier
*De aanvangstijd is indicatief
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

RBS Verordening jeugdhulp

11 september 2014

2015

De raad van de gemeente Leiderdorp

*Z001ED1E26
A*

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2014
gelet op de artikelen 2.2, 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, lid 4, van de Jeugdwet;
gezien het advies van het Politiek forum van 6 oktober 2014;

overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders
en de jeugdige zelf ligt;
overwegende dat het “Regionaal Beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland, Hart voor de
Jeugd”, versie Leiderdorp is vastgesteld op 10 maart 2014;

b e s l u i t:

De Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2015.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:
a. Beleidsplan Hart voor de Jeugd: Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland
Rijnland, versie Leiderdorp.
b. andere jeugdhulpvoorziening: voorziening niet vallend onder de Jeugdwet, op het
gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
c. het college: college van burgemeester en wethouders;
d. jeugdhulpvraag: behoefte van een jeugdige of een ouder aan jeugdhulp in verband met
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, verstandelijke, lichamelijke
of zintuiglijke beperkingen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de
Jeugdwet;
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e. individuele jeugdhulpvoorziening: een op de jeugdige of zijn ouders toegesneden
jeugdhulpvoorziening die door het college in natura of bij pgb wordt toegekend en
verstrekt;
f. gezinsplan: hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
g. vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen: overige voorzieningen als bedoeld in artikel
2.9, onder a, van de Jeugdwet, waarvoor geen beschikking van het college vereist is;
h. pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een
door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt
de jeugdhulp die in de vorm van een individuele voorziening is toegekend van derden te
betrekken;
i. jeugd- en gezinsteam: een multidisciplinair team van ambulant jeugdhulpverleners.

Artikel 2 Jeugd- en gezinsteam
1. Het college draagt zorg voor een jeugd- en gezinsteam, bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
2. Het jeugd- en gezinsteam geeft consultatie en advies, basisdiagnostiek, ambulante
jeugdhulp en zorgcoördinatie bij jeugdhulpvragen.
3. De daartoe door het college gemandateerde jeugdhulpverlener van het jeugd- en
gezinsteam biedt toegang tot individuele jeugdhulpvoorzieningen.

Hoofdstuk 2. Vrij toegankelijke en individuele jeugdhulpvoorzieningen
Artikel 3 Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen
1. Onder de vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening vallen:
- basisvoorzieningen voor jeugdigen en/of ouders (pijler 2 Beleidsplan Hart voor de
Jeugd), hieronder vallen in ieder geval de jeugdgezondheidszorg en de preventieve
activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin;
- het jeugd- en gezinsteam (pijler 3 Beleidsplan Hart voor de jeugd).
2. Het college heeft de bevoegdheid de in lid 1 genoemde vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorzieningen in nadere regels te specificeren.

Artikel 4 Individuele jeugdhulpvoorzieningen
1. Onder de individuele jeugdhulpvoorzieningen vallen specialistische jeugdhulpvoorzieningen
(pijler 4 Beleidsplan Hart voor de jeugd). Hieronder vallen in ieder geval:
- generalistische Basis GGZ Jeugd;
- specialistische GGZ Jeugd;
- gespecialiseerde jeugdhulp jeugdigen met een beperking;
- ernstige enkelvoudige dyslexie;
- 24 uurs zorg Jeugd- en Opvoedhulp;
- gesloten jeugdhulp;
- jeugdbescherming;
- jeugdreclassering.
2. Het college heeft de bevoegdheid de in lid 1 genoemde individuele voorzieningen in nadere
regels te specificeren en/of een deel daarvan als vrij toegankelijk te benoemen.
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Hoofdstuk 3. Behandeling jeugdhulpvraag
Artikel 5 Voorleggen jeugdhulpvraag
1. Iedere jeugdige en/of ouder die zijn woonplaats heeft in de gemeente kan zich rechtstreeks
met een jeugdhulpvraag richten tot het jeugd- en gezinsteam.
2. Onverminderd artikel 15 kan de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, docent/
schoolbegeleider of maatschappelijk ondersteuner van de jeugdige en/of de ouders de
jeugdige en/of de ouders voorstellen om de jeugdhulpvraag aan het jeugd- en gezinsteam
voor te leggen.

Artikel 6 Afspraak voor gesprek over jeugdhulpvraag
1. Het jeugd- en gezinsteam verzamelt in overleg met de jeugdige en/of de ouders de
noodzakelijke en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt zo
spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek.
2. Het jeugd- en gezinsteam informeert de jeugdige en/of de ouders over de gang van zaken
bij het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen
toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken.
3. Het jeugd- en gezinsteam en de jeugdige en/of de ouders kunnen in overleg afzien van het
gesprek.

Artikel 7 Inhoud gesprek
In het gesprek over de jeugdhulpvraag tussen de jeugdige, de ouders en het jeugd- en
gezinsteam en mogelijk andere betrokkenen, kan worden gesproken over:
a. de behoeften, persoonskenmerken, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de
jeugdige;
b. het gewenste resultaat;
c. het vermogen van de jeugdige en/of de ouders om zelf of met ondersteuning van de
naaste omgeving een oplossing voor de jeugdhulpvraag te vinden;
d. de mogelijkheden om gebruik te maken van een voorziening op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, die niet onder de
Jeugdwet vallen;
e. de mogelijkheden om gebruik te maken van een vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening,
zoals genoemd in artikel 3
f. de mogelijkheden om een individuele jeugdhulpvoorziening aan te vragen, zoals
genoemd in artikel 4;
g. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige
en/of de ouders worden ingelicht over de gevolgen van die keuze, en
h. vervolgstappen in verband met de besproken hulpvraag.

Artikel 8 Verslag van het gesprek
1. Het jeugd- en gezinsteam maakt van het gesprek een kort verslag op hoofdlijnen.
2. Het verslag wordt na het gesprek aan de jeugdige en/of de ouders overhandigd, tenzij zij
hebben meegedeeld dit niet te wensen.
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige en/of de ouders worden aan het
verslag toegevoegd.
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Artikel 9 Inhoud van het verslag
1. Het gespreksverslag bevat afspraken over te maken vervolgstappen in verband met de
besproken jeugdhulpvraag.
2. In de vervolgstappen wordt, indien van toepassing, aangegeven:
a. of de jeugdhulpvraag aanleiding geeft tot het opstellen van een gezinsplan;
b. op welke wijze een mogelijk toe te kennen individuele jeugdhulpvoorziening wordt
afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen, en/of
c. hoe rekening wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en
de culturele achtergrond van de jeugdige en/of de ouders.

Artikel 10 Opstellen van het gezinsplan
1. Indien dat in de vervolgstappen is aangegeven, stelt de jeugdige en/of ouders samen met
het jeugd- en gezinsteam een gezinsplan op.
2. Het gezinsplan wordt opgesteld vanuit het kader: één gezin, één plan, zoals genoemd in
het Beleidsplan Hart voor de jeugd.
3. In het gezinsplan wordt vermeld van welke vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen de
jeugdige en/of de ouders gebruik gaan maken en/of voor welke individuele
jeugdhulpvoorzieningen de jeugdige en/of de ouders een aanvraag indienen bij het
college.

Hoofdstuk 4. Behandeling aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening
Artikel 11 Indienen aanvraag via jeugd- en gezinsteam
1. Jeugdigen en/of de ouders kunnen een aanvraag voor een individuele
jeugdhulpvoorziening indienen bij het college, via het jeugd- en gezinsteam.
2. De aanvraag kan mondeling of schriftelijk worden gedaan.
3. Het verslag als bedoeld in artikel 8 en het gezinsplan als bedoeld in artikel 10 kunnen als
aanvraag gelden.

Artikel 12 Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening
Het college besluit een individuele jeugdhulpvoorziening te verlenen voor zover vaststaat dat
de jeugdige:
a. op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving geen
oplossing voor zijn jeugdhulpvraag kan vinden, en
b. geen oplossing kan vinden voor zijn jeugdhulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk,
gebruik te maken van een vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening.

1
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Artikel 13 Inhoud beschikking individuele jeugdhulpvoorziening
1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele jeugdhulpvoorziening wordt in ieder
geval aangegeven of de voorziening in natura of als persoonsgebonden budget (pgb)
wordt verstrekt en wordt aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden
gemaakt.
2. Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval
vastgelegd:
a. de te verstrekken voorziening en het beoogde resultaat;
b. de ingangsdatum en duur van de verstrekking;
c. de gecontracteerde aanbieder die de jeugdhulpvoorziening verstrekt.
3. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in
ieder geval vastgelegd:
a. het resultaat waarvoor het pgb kan worden aangewend;
b. de kwaliteitseisen die gelden voor de besteding van het pgb;
c. de hoogte van het pgb en hoe hiertoe is gekomen;
d. de duur van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld en
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
4. Als sprake is van een te betalen ouderbijdrage worden de jeugdige of zijn ouders daarover
in de beschikking geïnformeerd.
5. Het college verleent in ieder geval een beschikking:
a. bij de verstrekking van een pgb;
b. bij de weigering van een aanvraag;
c. bij een verzoek van de jeugdige of zijn ouders om een beschikking te ontvangen.

Hoofdstuk 5. Individuele jeugdhulpvoorziening via pgb
Artikel 14 Individuele jeugdhulpvoorziening via pgb
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.
2.

Het college bepaalt bij nadere regels op welke wijze de hoogte van een pgb wordt
vastgesteld.

3.

Het college bepaalt bij nadere regels onder welke voorwaarden de persoon aan wie een
pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het
sociale netwerk.

Hoofdstuk 6. Overige wijzen van toegang tot jeugdhulp
Artikel 15 Verwijzing naar jeugdhulp door huisarts, medisch specialist of jeugdarts
Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de
ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en
voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
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Artikel 16 Jeugdhulp bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering
Het college zorgt voor inzet van de jeugdhulp die:
a. de rechter of de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel, en/of
b. de rechter, het openbaar ministerie, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de
directeur van de justitiële inrichting nodig achten bij de uitvoering van een
strafrechtelijke beslissing, of die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering
van jeugdreclassering.
Artikel 17 Jeugdhulp in spoedeisend geval
In spoedeisende gevallen en in afwijking van artikel 11 en 12, treft het college zo spoedig
mogelijk een passende tijdelijke voorziening, of vraagt het college een spoedmachtiging
gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen
Artikel 18 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de Jeugdwet doen een jeugdige en/of zijn ouders op
verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en
omstandigheden, waarvan hen redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding
kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele
jeugdhulpvoorziening.
2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de Jeugdwet kan het college een beslissing aangaande
een individuele jeugdhulpvoorziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt
dat:
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de
verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben
geleid;
b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele jeugdhulpvoorziening of op het
pgb zijn aangewezen;
c. de individuele jeugdhulpvoorziening of het pgb niet meer toereikend is;
d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele
jeugdhulpvoorziening of het pgb, of
e. de jeugdige of zijn ouders de individuele jeugdhulpvoorziening of het pgb niet of voor
een ander doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd.
3. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en
de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden,
kan het college van degene die opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft
geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele
jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.
4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb
binnen een jaar na uitbetaling of binnen de termijn waarvoor het is toegekend niet is
aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft
plaatsgevonden.
5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet
steekproefsgewijs, de besteding van het pgb.
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Artikel 19 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van
de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, in ieder geval rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. de voor de sector toepasselijke Cao-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie.
Artikel 20 Vertrouwenspersoon
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen en/of ouders een beroep kunnen doen op een
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
2.

Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan
door een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Artikel 21. Inspraak en medezeggenschap
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid
betreffende jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet
gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de
gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende
jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij
zij onderwerpen voor de agenda kunnen aandragen, en dat zij worden voorzien van de voor
een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
4. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid.
Artikel 22 Klachtregeling
Het college behandelt klachten van jeugdigen en/of ouders die betrekking hebben op de wijze
van afhandeling door of namens het college van jeugdhulpvragen en aanvragen als bedoeld in
deze verordening, overeenkomstig de bepalingen van de vastgestelde regeling van
klachtenbehandeling.

Artikel 23 Toepassen verordening en stellen nadere regels
1. Indien bij het toepassen en uitvoeren van deze verordening onduidelijkheid ontstaat over
het gebruik, dan zijn de in de Jeugdwet opgenomen begrippen en bepalingen leidend.
2.

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening, kan het college nadere
regels stellen.

3.

Het college maakt nadere afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de
jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de verwijzing.
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Artikel 24 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als
toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 25 Overgangsrecht
Voor jeugdigen en/of hun ouders die op het moment van inwerkingtreding van de Jeugdwet en
deze Verordening Jeugdhulp al een verwijzing in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of
een indicatiebesluit in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet
op de jeugdzorg (Wjz) hebben, is het overgangsrecht van toepassing zoals bedoeld in artikel
10.1, 10.2 en 10.3 van de Jeugdwet.

Artikel 26 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 27 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2015.
Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 27 oktober 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Toelichting verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2015

Toelichting verordening Jeugdhulp 2015
Algemeen
Aanleiding
De verordening Jeugdhulp 2015 is gebaseerd op de Jeugdwet. De volledige naam van de Jeugdwet is:
“Wet houdende regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp
en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en
stoornissen”.
De Jeugdwet draagt bijna alle taken over de jeugdhulp rechtstreeks over aan het college. Voor een
aantal taken schrijft de Jeugdwet regeling bij raadsverordening voor. Het gaat daarbij om de volgende
onderwerpen die beschreven staan in artikel 2.9, 2.12, 8.1.1 lid 4 en 12.4 van de Jeugdwet:
-

-

-

-

“De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens
deze wet in ieder geval regels:
a. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met
betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de
afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
b. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt
afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke
ondersteuning, werk en inkomen;
c. de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1
wordt vastgesteld, en
d. voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een
persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.
“Met het oog op gevallen waarin ten aanzien van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering artikel 2.11, eerste lid, wordt toegepast, worden bij verordening regels gesteld
ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden
gesteld aan de kwaliteit daarvan. Daarbij wordt rekening gehouden met de deskundigheid van de
beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.”
“Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die
behoort tot het [zijn] sociale netwerk.”
“De gemeenteraad stelt het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.2, en de verordening, bedoeld in
artikel 2.9, vast voor 1 november van het kalenderjaar waarin dit artikel in werking treedt.”

Het hoofdpunt van de Verordening Jeugdhulp is de uitvoering van de gemeentelijke jeugdhulpplicht. De
Jeugdwet geeft aan dat de gemeente zorg draagt voor de toegang tot en toeleiding naar
jeugdhulpvoorzieningen. Ook moet de gemeente zorg dragen voor een adequaat aanbod van
jeugdhulpvoorzieningen.
Wijze van tot stand komen concept verordening
Deze conceptverordening is opgesteld door een werkgroep in Holland Rijnland verband. De werkgroep
heeft de opdracht een werkbare en leesbare concept verordening te maken, die aansluit bij het

Pagina 10 van 28 Versie Nr.
Registratienr.: Z/14/003593/10058

2014

1

Agendapunt

Raadsbesluit

Beleidsplan Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp. Dit beleidsplan is door de Raad vastgesteld in de
vergadering van 10 maart 2014.
De werkgroep heeft bij het opstellen van de verordening gebruik gemaakt van door de VNG opstelde
modelverordening jeugdhulp. Daarnaast is een eerder concept in de maand mei 2014 uitgebreid
besproken met onder andere aanbieders, cliënten en coaches van de proeftuinen jeugd- en
gezinsteams. De werkgroep was aangenaam verrast over de gedegen wijze waarop zij zich in de
verordening hebben verdiept en suggesties voor verbetering hebben aangedragen. Ook is het stuk
besproken met ambtenaren jeugdbeleid en de stuurgroep 3D van Holland Rijnland.
Alle in dit traject gemaakte opmerkingen zijn zorgvuldig gewogen en waar nodig en mogelijk verwerkt in
deze definitieve concept verordening. Vervolgens is de verordening voor inspraak vrijgegeven. Ook de
inspraakreacties zijn zorgvuldig gewogen en zijn waar nodig en mogelijk verwerkt.
Verbinding met het Beleidsplan Hart voor de Jeugd
In de Jeugdwet artikel 2.2 is bepaald dat de raad periodiek het beleid ten aanzien van jeugdhulp
vaststelt. Dit beleid is door de gemeenten die in het verband van Holland Rijnland op dit beleidsterrein
samenwerken voorbereid. Dit wettelijk verplichte beleidsplan is met de titel `Regionaal beleidsplan
transitie jeugdzorg Holland Rijnland, Hart voor de Jeugd` door de raad vastgesteld. Het Beleidsplan ,Hart
voor de Jeugd’ bevat het toekomstmodel voor de jeugdzorg met als belangrijke elementen de instelling
van een jeugd- en gezinsteam en de integrale werkwijze 1Gezin/1Plan voor het bieden van advies en
hulp. De verordening beschrijft via welke stappen en aan de hand van de in het Beleidsplan Hart voor de
jeugd vastgestelde kaders de hulpvrager via het jeugd- en gezinsteam naar vrij toegankelijke en
individuele jeugdhulp voorzieningen kan worden toegeleid.
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Toekomstmodel jeugdhulp gemeenten Holland Rijnland
De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming voor een positief opvoed- en
opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering tot en met gespecialiseerde zorg en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bij de gemeente. De opdracht aan de gemeente is
breed en beslaat het gehele terrein van de zes pijlers die genoemd worden in het Beleidsplan Hart voor
de Jeugd (zie schema toekomstmodel). De zes pijlers vormen samen het jeugdhulpstelsel van de
samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland verband en zijn als volgt benoemd:
De pedagogische gemeenschap
Basisvoorzieningen
Het jeugd- en gezinsteam
Specialistische jeugdhulp
Jeugdhulp in het gedwongen kader
De methode 1gezin/1plan.
Uit het beleidsplan over deze pijlers:
“Het fundament van het jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap (pijler
1) 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.
De jeugd- en gezinsteams (pijler 3) 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 vierde pijler 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.
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.”
De Pijlers 1 en 2 hebben betrekking op preventie en vroegsignalering. Preventie en vroegsignalering
worden op verschillende locaties uitgevoerd, vooral in de zorg, op school, en in de wijk. Door vroegtijdige
signalering en samenwerking in de hulpverlening, kan optimale hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen
tot stand worden gebracht. Preventieve lokale voorzieningen voorkomen ernstige problemen bij
jeugdigen en gezinnen, waardoor het beroep op de gespecialiseerde jeugdhulp kan worden beperkt.
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Verordening jeugdhulp versus een verordening voor het gehele sociale domein
De Jeugdwet maakt onderdeel uit van de omvangrijke decentralisatie operatie in het sociale domein op
de beleidsterreinen, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (participatie). Ook
op die beleidsterreinen zal vernieuwde wetgeving leiden tot het opstellen van nieuwe verordeningen op
het terrein van maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.
De werkgroep die deze verordening heeft gemaakt had als opdracht een verordening te maken voor
jeugdhulp. Tijdens het opstellen heeft de werkgroep in het achterhoofd gehouden dat opbouw en
systematiek van de verordening zodanig is dat zij zowel voor jeugdhulp als voor maatschappelijke
ondersteuning vergelijkbaar kan zijn.
Ook is aan de orde geweest of de nieuwe verordeningen op het sociale domein in één zo te noemen 3D
verordening zijn samen te brengen. In verband met de uitgebreide voorbereiding voor de afzonderlijke
beleidsterreinen, die bovendien soms lokaal en soms regionaal plaats vindt, is hier nu vanaf gezien.
Daarnaast speelt een rol dat de ingangsdatum al op korte termijn is, en dat de VNG voor de afzonderlijke
beleidsterreinen afzonderlijke modelverordeningen heeft voorbereid. De voorliggende
conceptverordening jeugdhulp kan wel als bouwsteen voor een 3D verordening gebruikt worden.
Privacy
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn gehouden aan de bestaande wet- en regelgeving over
de bescherming van persoonsgegevens en over het uitwisselen van gegevens over de jeugdige en/of
ouders. O.a. in de Grondwet art.10 en 11, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst en Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
Omdat deze wetgeving bestaat, geeft deze verordening geen extra regels.
Gemeenten maken in contracten met jeugdhulpaanbieders wel afspraken met aanbieders dat zij zich
houden aan de geldende wet en regelgeving over privacy. Daarnaast onderzoeken gemeenten of
regionaal privacyprotocol/beleid wenselijk is.
Opbouw van de conceptverordening
De Jeugdwet en het vastgestelde Beleidsplan Hart voor de Jeugd geven de kaders voor deze
verordening. Er is gestreefd naar een opzet van de verordening die leesbaar en overzichtelijk is voor
jeugdigen en ouders met een hulpvraag, voor het jeugd- en gezinsteam, en voor de betrokken artsen en
gespecialiseerde hulpverleners.
De verordening geeft daarom een totaal beeld van de toeleiding en toegang naar
jeugdhulpvoorzieningen. Dit maakt dat op onderdelen is gekozen voor de uitgebreide variant van de
keuzemogelijkheden die de VNG modelverordening biedt. Ook is de conceptverordening zo veel
mogelijk opgebouwd in de volgorde van handelen in geval van een jeugdhulpvraag. De volgorde is
daarom niet helemaal gelijk aan die van de VNG modelverordening. De werkgroep meent dat dit ten
goede is gekomen aan de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van de verordening.
De verordening start met een de algemene bepalingen. Als eerste worden de begrippen genoemd die
niet in de Jeugdwet voorkomen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat het jeugd- en gezinsteam er is en
dat dit team enerzijds jeugdhulp verleend en anderzijds toegang kan verlenen tot individuele
jeugdhulpvoorzieningen. Hoofdstuk 2 beschrijft vervolgens welke jeugdhulpvoorzieningen er zijn, de vrij
toegankelijke en individuele jeugdhulpvoorzieningen. Hoofdstuk 3 beschrijft de behandeling van
jeugdhulpvragen in het jeugd- en gezinsteam. Het jeugd- en gezinsteam kijkt daarbij ook of een
aanvraag voor een individuele voorziening nodig is. Hoofdstuk (4) beschrijft hoe de besluitvorming voor
een individuele voorziening verloopt. De regels voor het persoonsgebonden budget staan in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 gaat over andere manieren van toegang tot individuele jeugdhulpvoorzieningen, namelijk via
verwijzing van een arts, via het gedwongen kader en in spoedeisende gevallen. Tot slot worden de
overige bepalingen behandeld in hoofdstuk 7, dit zijn als het ware de spelregels.
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Aanvankelijk waren er een aantal artikelen in de verordening opgenomen waar een keuze in gemaakt
kon worden om ze wel of niet op te nemen. Deze artikelen stonden in de vorige versie schuin gedrukt.
Aangezien er in de inspraak positief is geadviseerd over het wel opnemen van deze artikelen is dit nu
achterwege gelaten. Het zijn artikelen die voor de jeugdige en/of de ouders informatief zijn. Zij worden
echter ook in de wet geregeld.

1
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Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In artikel 1 worden de begrippen gedefinieerd die cruciaal zijn voor het begrip van deze verordening en
die niet in de Jeugdwet staan. De begrippen uit de Jeugdwet zijn niet in de verordening opgenomen om
de verordening niet te lang te maken. Ze staan wel in de bijlage van deze toelichting.
Het beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’ is het regionaal opgestelde beleidsplan binnen de regio Holland
Rijnland. In de verordening wordt hier naar verwezen omdat het toekomstmodel hier onderdeel van uit
maakt. Wanneer het beleidsplan wordt gewijzigd, zal daarna ook de verordening worden aangepast.
In deze verordening worden drie typen jeugdhulpvoorzieningen onderscheiden:
- vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen
- individuele jeugdhulpvoorzieningen
- andere jeugdhulpvoorzieningen
In deze verordening worden ‘overige voorzieningen’ weergegeven als vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorzieningen. Individuele voorzieningen en overige voorzieningen als genoemd in artikel 2.9,
onder a. van de wet zijn centrale begrippen. Omdat de wet hiervoor de ruimte biedt, zijn zij in deze
verordening nader gedefinieerd.
De definitie van ‘andere voorziening’ betreft de voorziening als bedoeld in artikel 2.9, onder b. van de
wet. Het gaat om voorzieningen op grond van andere wetten dan de Jeugdwet. Bijvoorbeeld de
jeugdgezondheidszorg die door jeugdartsen en verpleegkundigen wordt geboden op scholen en
in het Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van de Wet publieke gezondheid.
De ‘jeugdhulpvraag’ is in termen van deze verordening, ongeacht of er feitelijk al eerder contact met het
gezin is geweest, het contact van jeugdigen of ouders met het jeugd- en gezinsteam (in de praktijk is dit
degene die namens het college optreedt) op basis waarvan zij toegang tot jeugdhulpvoorzieningen
verzoeken.
Het ‘gezinsplan’ is een hulpverleningsplan als bedoeld in de wet.
De definitie van ‘pgb’ is opgenomen omdat de afkorting pgb in het spraakgebruik inmiddels meer is
ingeburgerd dan voluit ‘persoonsgebonden budget’.
Het ‘jeugd- en gezinsteam’ is het middelpunt in het Toekomstmodel van Holland Rijnland (zie figuur
hierboven). 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.
Het aantal definities van artikel 1 is beperkt, aangezien de wet al een flink aantal definities kent die
ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet nogmaals
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opgenomen in deze verordening. Dit zou overbodig zijn en bovendien voor verwarring kunnen zorgen als
er bijvoorbeeld door een latere wetswijziging een verschil zou ontstaan tussen de omschrijving in de
verordening en de wettelijke omschrijving. Voor de goede orde is in bijlage 1 van deze toelichting de
begripsbepaling van artikel 1.1 van de Jeugdwet gevoegd.
Artikel 2 Jeugd- en gezinsteam
In het Beleidsplan Hart voor de Jeugd is vastgesteld dat de gemeente de jeugdhulp regelt via het jeugden gezinsteam. Lid 1 bevat de opdracht aan het college om zorg te dragen voor een functionerend
jeugd- en gezinsteam. Dit team is één van de elementen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het tweede lid beschrijft de taken van het jeugd- en gezinsteam in het bieden van jeugdhulp, namelijk
het verlenen van consultatie en advies, basisdiagnostiek, ambulante hulp en zorgcoördinatie.
In lid 3 staat dat het college de jeugdhulpverleners van het jeugd- en gezinsteam mandateert om
individuele jeugdhulpvoorzieningen te verstrekken. Genoemd wordt dat dit kan wanneer zij daartoe
gemandateerd worden door het college. Dit mandaat wordt niet in deze verordening geregeld, het
college neemt daarover een apart besluit.

Hoofdstuk 2. Vrij toegankelijke en individuele jeugdhulpvoorzieningen
Artikel 3 Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen
Artikel 3 en 4 zijn een nadere uitwerking van artikel 2.9, onder a, van de Jeugdwet, waarin is bepaald dat
de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de door het college te verlenen individuele
voorzieningen en overige voorzieningen, in onze verordening de individuele en vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorzieningen genoemd.
Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 2.9 komt naar voren dat de burger recht heeft op een duidelijk
beeld van het aanbod van de voorzieningen binnen de gemeente. In deze artikelen stelt de raad
daarvoor de kaders, en noemt dat het college later voor uitvoering nadere regels kan opstellen.
Artikel 3 regelt de jeugdhulpvoorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Dit betekent dat een jeugdige en/of
de ouders hier gebruik van kunnen maken zonder dat hiervoor een toegangsbeslissing van de gemeente
of verwijzing van een arts zoals genoemd in artikel 17 noodzakelijk is.
De in deze verordening genoemde vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen worden in de Jeugdwet
`overige voorzieningen` genoemd.
Gemeenten in Holland Rijnland sluiten bij hun keuze voor de vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen
aan bij het Beleidsplan Hart voor de Jeugd. De vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen zijn: de
basisvoorzieningen (pijler 2) en de jeugd- en gezinsteams (pijler 3). Het jeugd- en gezinsteam verleent
consultatie en advies, basisdiagnostiek, ambulante hulp en zorgcoördinatie.
Lid 2 van artikel 3 geeft aan dat het college in nadere regels een aantal individuele
jeugdhulpvoorzieningen alsnog aanwijst als vrij toegankelijk of andersom.
Zie verder ook het algemene deel van de toelichting, waar het toekomstmodel voor de jeugdhulp wordt
beschreven.
Artikel 4 Individuele jeugdhulpvoorzieningen
De individuele jeugdhulpvoorzieningen zijn de voorzieningen die vallen onder specialistische hulp (pijler
4), zoals genoemd in het Beleidsplan Hart voor de Jeugd. Dit zijn onder andere:
- Generalistische Basis GGZ Jeugd;
- Specialistische GGZ Jeugd;
- Gespecialiseerde jeugdhulp kinderen en jongeren met een beperking;
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- Gesloten jeugdhulp;
- Jeugdbescherming;
- Jeugdreclassering;
- 24 uur zorg Jeugd en Opvoedhulp;
Zie verder ook het algemene deel van de toelichting, waar het toekomstmodel voor de jeugdhulp wordt
beschreven.
Het gaat om situaties waarin ernstige of complexe problemen zijn en waarvoor meer of andere hulp
nodig is, dan waarin het jeugd- en gezinsteam kan voorzien. In dit geval is het nodig dat de jeugdige
en/ouders een aanvraag indienen.
Dit is specialistische jeugdhulp aan jeugdigen en ouders bij:
- problematische (gezins)situaties en/of
- psychiatrische stoornissen van de jeugdige en/of
- verslaving van de jeugdige en/of
- (licht) verstandelijke beperking van de jeugdige en/of
- zintuigelijke beperking van de jeugdige en/of
- lichamelijke beperking van de jeugdige en/of
- ernstige somatische aandoening van de jeugdige.
Lid 2 van artikel 4 geeft aan dat het college in nadere regels een aantal individuele
jeugdhulpvoorzieningen kan specificeren of alsnog kan aanwijzen als vrij toegankelijk. Beweegredenen
daarvoor zouden kunnen zijn het verminderen van bureaucratie of omdat voorzieningen bij nader inzien
toch niet specialistisch blijken te zijn.

Hoofdstuk 3. Behandeling jeugdhulpvragen
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de gemeente de toeleiding naar jeugdhulp uitwerkt. In artikel 2.3 lid
1 van de Jeugdwet staat dat er deskundige toeleiding naar en advisering over jeugdhulpvoorzieningen
beschikbaar moet zijn voor jeugdigen en ouders die jeugdhulpvragen hebben.
Het gaat in dit hoofdstuk zowel over de vrij toegankelijke, als de individuele jeugdhulpvoorzieningen. Ook
de afstemming met andere voorzieningen komt aan bod.
Artikel 5 Voorleggen jeugdhulpvraag
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelig inlooppunt waar ouders en jongeren
terecht kunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het CJG is er voor kleine en
grote vragen. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG bestaat uit de
jeugdgezondheidszorg, preventieve programma’s en projecten en het jeugd- en gezinsteam.
Het eerste lid van dit artikel beschrijft dat de jeugdige en/of de ouder zich rechtstreeks bij het jeugd- en
gezinsteam kunnen melden. Dat kan in het fysieke CJG, via de website of bijvoorbeeld als de
hulpverlener van het jeugd- en gezinsteam aanwezig is op een school.
Jeugdigen en ouders kunnen ook op andere manieren contact met het CJG hebben en stellen daar hun
vragen over opgroeien en opvoeden. Dat kan zijn tijdens het contact met de jeugdgezondheidszorg, via
de websites van het CJG, chatspreekuren, cursussen of informatieavonden. Als de vraag een
jeugdhulpvraag betreft, die niet binnen het de jeugdgezondheidszorg of preventieve projecten van het
CJG kan worden afgehandeld, zal de medewerker van het CJG de jeugdige en/of de ouders begeleiden
naar het jeugd- en gezinsteam.
Lid 2 van artikel 5 is opgenomen om aan te sluiten bij het toekomstmodel dat in het Beleidsplan Hart
voor de Jeugd is geschetst. Basisvoorzieningen zijn een onlosmakelijk en integraal onderdeel van dit
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toekomstmodel. Jeugdigen en ouders krijgen op deze manier overzicht van waar zij terecht kunnen met
een jeugdhulpvraag. Om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat een arts niet ook zelf kan verwijzen
naar een individuele jeugdhulpvoorziening, wordt een verwijzing gemaakt naar artikel 15.
Artikel 6 Afspraak voor gesprek over jeugdhulpvraag
Dit artikel beschrijft het maken van een afspraak voor een gesprek tussen de jeugdige en/of de ouders
en het jeugd- en gezinsteam en de voorbereiding op het gesprek. Het gesprek vindt plaats met één of
meer hulpverleners van het jeugd- en gezinsteam. Een aantal aspecten van dit artikel vragen om een
toelichting.
Lid 1 bepaalt dat het jeugd- en gezinsteam in overleg met de jeugdige en zijn ouders alle voor het
gesprek noodzakelijk en toegankelijke gegevens verzamelt. Deze gegevens verzameling kan ook tijdens
het gesprek plaatsvinden als door vraagverheldering alle relevante informatie vergaard wordt om een
volledig beeld van de jeugdhulpvraag te krijgen. Als het zinvol is gegevens bij derden op te vragen zal
altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de jeugdige en/of zijn ouders. Uiteraard geldt dit ook voor
medische gegevens, zo wordt rekening gehouden met het medisch beroepsgeheim en het recht op
privacy.
Lid 1 benoemt ook dat het maken van een afspraak zo snel als mogelijk gebeurt. Hierbij wordt geen
tijdslimiet genoemd omdat dit tot onnodige regelgeving leidt. Wel wordt duidelijk gemaakt dat het jeugden gezinsteam alert moet zijn op onnodige vertraging in de procedure.
Lid 2 beschrijft dat het jeugd- en gezinsteam de jeugdige en/of de ouders informeert over de procedure,
rechten en plichten. Wanneer persoonsgegevens nodig zijn, zal de hulpverlener van het jeugd- en
gezinsteam om toestemming vragen om deze te registreren. Op de registratie van persoonsgegevens is
de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Lid 3 beschrijft dat de hulpverlener van het jeugd- en gezinsteam en de jeugdige en/of de ouders ook
kunnen afzien van een gesprek. Bijvoorbeeld omdat de jeugdhulpvraag meteen duidelijk is, of als direct
verwijzen naar specialistische hulpverlening noodzakelijk is. Dit artikel is in de verordening opgenomen
om onnodige bureaucratie te voorkomen en mogelijk te maken dat gedaan wordt wat noodzakelijk is
voor de jeugdhulpvraag van de jeugdige en/of zijn ouders.
Artikel 7 Inhoud gesprek
Tijdens het gesprek tussen de jeugdige en/of de ouders en een hulpverlener van het jeugd- en
gezinsteam wordt onder andere gesproken over
- de behoeften, persoonskenmerken, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het
probleem of de hulpvraag;
-

het gewenste resultaat;

-

het vermogen van de jeugdige en/of de ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste
omgeving een oplossing voor de jeugdhulpvraag te vinden;

-

de mogelijkheden om gebruik te maken van een voorziening op het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, die niet onder de Jeugdwet vallen;

-

de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een voor de jeugdige en/of de
ouders vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen of individuele jeugdhulpvoorzieningen.

Deze onderwerpen worden genoemd in de verordening om een beeld te scheppen van de inhoud van
het gesprek en om aan te geven welke afwegingen spelen bij het in behandeling nemen van een
jeugdhulpvraag.
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Niet alle onderwerpen zullen bij elk gesprek aan de orde komen. Dit is afhankelijk van de inhoud van de
jeugdhulpvraag. De medewerker van het jeugd- en gezinsteam is deskundig en bepaalt met de jeugdige
en/of de ouders de inhoud van het gesprek.
Het gesprek kan niet altijd in één afspraak worden afgerond. Het is dus mogelijk dat er meerdere
gesprekken worden gehouden.
Bij het gesprek kunnen ook andere personen aanwezig zijn. Deze andere betrokkenen zijn personen die
van belang zijn voor de jeugdige en/of de ouders en voor het bespreken van de jeugdhulpvraag. Dit
kunnen bijvoorbeeld mensen zijn uit het sociale netwerk van de jeugdige of ouders, iemand van een
specialistische jeugdhulpvoorziening of school. De jeugdige en/of ouders bepalen in overleg met de
hulpverlener van het jeugd- en gezinsteam of er andere personen uitgenodigd zullen worden.
Artikel 8 Verslag van het gesprek
Van het gesprek tussen de jeugdige en/of de ouders en een hulpverlener van het jeugd- en gezinsteam
over de jeugdhulpvraag wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt. De hulpverlener van het jeugd- en
gezinsteam maakt dit verslag. Dit verslag wordt zo snel mogelijk nadat het gesprek heeft plaats
gevonden, overhandigd aan de jeugdige en/of de ouders. Het verslag wordt opgenomen in het
cliëntdossier waar de jeugdige en/of de ouders op elk gewenst moment toegang toe hebben. De
jeugdige en/of de ouders hebben ook de mogelijkheid om, indien gewenst, opmerkingen of latere
aanvullingen aan het verslag te laten toevoegen. Deze clausule is opgenomen opdat de jeugdige en
ouders regie hebben en kunnen hebben, over hun eigen jeugdhulpvraag en dus zeggenschap hebben
over de inhoud van het verslag. Zo wordt ook recht gedaan aan het principe van “eigen kracht”.
De jeugdige en/of de ouders kunnen ook aangeven dat zij geen exemplaar van het verslag willen
ontvangen of het verslag juist op een later tijdstip willen ontvangen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een
vakantie van de jeugdige en/of de ouders.
Artikel 9 Inhoud van het verslag
Het gespreksverslag gaat over de afspraken die tussen het jeugd- en gezinsteam en de jeugdige en/of
de ouders zijn gemaakt. Het kan zijn dat het verslag een weergave is van meer dan één gesprek.
In het verslag staat bijvoorbeeld of een gezinsplan wordt opgesteld en op welke wijze voorzieningen op
het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen kunnen worden
afgestemd op de hulpverlening. Als de jeugdige en/of de ouders hebben aangegeven dat zij willen dat er
rekening wordt gehouden met hun levensovertuiging, religieuze en/of culturele achtergrond wordt dit ook
in het gespreksverslag vermeld. Bovendien is er een mogelijkheid dat de jeugdige en/of ouders indien
gewenst opmerkingen aan het verslag toevoegen.
Artikel 10 Opstellen van het gezinsplan
Als tijdens het gesprek is afgesproken dat er een gezinsplan wordt opgesteld, wordt dit plan samen met
de jeugdige en/of de ouders en mogelijk andere betrokkenen door de hulpverlener van het jeugd- en
gezinsteam opgesteld. In de praktijk kan dit betekenen dat het in artikel 8 en 9 genoemde
gespreksverslag, wordt omgebouwd tot een gezinsplan.
Het gezinsplan wordt opgesteld aan de hand van de werkwijze één gezin - één plan. In het Beleidsplan
Hart voor de Jeugd staat:
“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.
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Het is belangrijk dat ook vanuit deze domeinen met de principes en werkwijze van 1Gezin 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.”
In het gezinsplan staan in de eerste plaats de afspraken over wat de jeugdige en/of de ouders zelf gaan
oppakken. Daarnaast wordt beschreven welke vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen en welke
individuele jeugdhulpvoorzieningen nodig zijn. Het gezinsplan vormt de verbinding met ondersteuning
vanuit andere voorzieningen bijvoorbeeld onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen,
schuldhulpverlening en volwassenenzorg. Ook de eventuele wachtlijsten van jeugdhulpaanbieders en
mogelijke tussenoplossingen om deze wachttijden te overbruggen worden in het gezinsplan
meegenomen,
Het gezinsplan is geen statisch document. Er kunnen afspraken aan toegevoegd worden, wanneer dat
naar inzicht van de jeugdige en/of de ouders en het jeugd- en gezinsteam van belang is of indien er
meerdere vragen/problemen in een gezin zijn, waardoor deze niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden
opgepakt.

Hoofdstuk 4. Behandeling aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening
In artikel 2.9, onder a, van de Jeugdwet staat dat de gemeenteraad voor individuele voorzieningen in een
verordening regels moet stellen over de voorwaarden voor toekenning, over de wijze van beoordeling
van en over de afwegingsfactoren bij de verlening van een individuele jeugdhulpvoorziening. In
hoofdstuk 4 wordt dit uitgewerkt.
Artikel 11 Indienen aanvraag via jeugd- en gezinsteam
Dit artikel regelt op welke wijze en op welke plek een jeugdige en/of de ouders een aanvraag voor een
individuele jeugdhulpvoorziening kunnen indienen. Een aanvraag is nodig om een verleningsbeschikking
voor een individuele jeugdhulpvoorziening te krijgen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden
regels gegeven over de aanvraag. Deze regels zijn ook van toepassing op een aanvraag voor een
individuele voorziening.
Dit betekent bijvoorbeeld dat, op grond van artikel 4:1 van de Awb, een aanvraag schriftelijk wordt
ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen (hier het college), tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald. In het eerste lid is bepaald dat jeugdigen en ouders een
aanvraag, zowel mondeling als schriftelijk kunnen indienen bij het jeugd- en gezinsteam.
Het nemen van een besluit op een aanvraag is een bevoegdheid van het college. Daarom staat in lid
1dat de aanvraag voor een voorziening aan het college wordt voorgelegd. Via een apart besluit zal het
college deze bevoegdheid mandateren aan hulpverleners van het jeugd- en gezinsteam.
Dit lijkt omslachtig maar juridisch gezien is het verplicht in de verordening aan te geven dat de
besluitvorming bij het college van burgemeester en wethouder ligt. Het mandateren van deze
bevoegdheid kan niet in deze verordening worden geregeld, dit gebeurt in een mandaatbesluit van het
college.
Het tweede lid bepaalt tevens dat de aanvraag mondeling of schriftelijk kan worden gedaan en dat het
jeugd- en gezinsteam de aanvraag begeleidt. Hiermee wordt ook mogelijk gemaakt om, ter voorkoming
van onnodige administratieve lasten, verslag of plan als aanvraag aan te merken.
In de verordening is geen termijn opgenomen om te beslissen op een aanvraag. De regeling in de Awb
geldt onverkort. In artikel 4:13 van de Awb is bepaald dat een beschikking dient te worden gegeven
binnen een redelijke termijn. De Awb bepaalt dat een redelijke termijn in ieder geval verstreken is
wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft
gegeven. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, dient het bestuursorgaan
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dit binnen deze termijn aan de aanvrager mee te delen en daarbij een redelijk termijn te noemen
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14, derde lid, van de Awb).
Deze termijnen zijn maximumtermijnen. Indien nodig, kan en zal na een aanvraag al binnen enkele
dagen een individuele jeugdhulpvoorziening worden verstrekt. In complexe situaties zal in de regel in het
belang van een zorgvuldig onderzoek een langere termijn nodig zijn. Bijvoorbeeld, indien een langer
durend diagnosetraject benodigd is. Van belang is dat het jeugd- en gezinsteam zelf een professionele
inschatting maakt van wat een redelijke termijn is, gezien de aard en mate van urgentie van de
jeugdhulpvraag. Dit sluit aan bij een van de uitgangspunten van het jeugd- en gezinsteam: “doen wat
nodig is”.
Artikel 12 Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening
In artikel 2.9 onder a van de Jeugdwet is bepaald dat in de verordening regels moeten worden gesteld
over de voorwaarden voor toekenning van een individuele jeugdhulpvoorziening, over de wijze van
beoordeling van en de afwegingfactoren bij een individuele jeugdhulpvoorziening. Dit artikel is een
uitwerking van deze opdracht. Bij de besluitvorming hanteert het college de wettelijke termijn (Awb) van
maximaal 8 weken.
Onder a van dit artikel wordt bepaald dat alleen een individuele jeugdhulpvoorziening kan worden
verstrekt als de jeugdige niet op eigen kracht of met hulp van zijn ouders of andere personen uit zijn
naaste omgeving een oplossing voor zijn jeugdhulpvraag kan vinden. Hiermee wordt aangesloten bij de
regionale visie jeugdhulp “Op eigen kracht” (bijlage van Beleidsplan Hart voor de Jeugd):
“Voor iedereen is het van 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”.
Onder b van dit artikel wordt verder bepaald dat alleen een individuele jeugdhulpvoorziening kan worden
verstrekt als de jeugdige geen oplossing voor zijn jeugdhulpvraag kan vinden door gebruik te maken van
een vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening, zoals omschreven in artikel 3. Daarmee worden individuele
voorzieningen pas ingezet wanneer vrij toegankelijke voorzieningen niet toereikend zijn.
Artikel 13 Inhoud beschikking individuele jeugdhulpvoorziening
Wanneer jeugdigen of ouders een formele aanvraag bij het college hebben ingediend, moet het college
een schriftelijke beschikking opstellen. Ook op deze beschikking is de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) van toepassing.
Jeugdigen en ouders kunnen tegen de beschikking bezwaar en beroep indienen. De mogelijkheid om
bezwaar in te dienen tegen de beschikking en ook de daarop volgende mogelijkheid van beroep bij de
rechter is geregeld in de Awb. Weigering of uitblijven van een beschikking, geeft de burger op grond van
de Awb de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De Awb is ook van toepassing als het college het
ontvangen van aanvragen en het nemen van besluiten op aanvragen voor individuele
jeugdhulpvoorzieningen mandateren aan medewerkers van het jeugd- en gezinsteam.
Het tweede en derde lid regelen welke onderdelen in de beschikking moeten worden opgenomen, indien
sprake is van een voorziening in natura dan wel een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden
budget (pgb).
Het vierde lid gaat over een eventuele ouderbijdrage. De ouderbijdrage geldt alleen in situaties van
jeugdhulp met verblijf buiten de thuissituatie (zie artikel 8.2.1 van de Jeugdwet). In de beschikking wordt
een eventuele ouderbijdrage alleen als informatie opgenomen. De vaststelling en inning geschieden
namelijk niet door de gemeente maar door het bestuursorgaan dat namens de gemeente met de inning
is belast. Dit bestuursorgaan zal het CAK zijn.
Lid 5 maakt mogelijk dat niet bij elke verlening en verstrekking van een individuele jeugdhulpvoorziening
een beschikking wordt afgegeven. Tevens wordt geregeld dat in elk geval wel een beschikking wordt
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afgegeven bij een pgb, weigering van een aangevraagde voorziening of als de jeugdige en/of ouders dat
wensen. De laatste twee gevallen zijn van belang omdat dit hiermee de rechtszekerheid van de burger
wordt geregeld. Als in overleg tussen het jeugd- en gezinsteam en de jeugdige en/of ouders wordt
besloten dat geen beschikking wordt afgegeven, wordt wel geregistreerd in het dossier van de jeugdige
dat een individuele voorziening is verstrekt.

Hoofdstuk 5. Individuele jeugdhulpvoorzieningen via persoonsgebonden budget (pgb)
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee een persoon zelf zorg, begeleiding,
hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kankopen.
In 2015 wordt het pgb via trekkingsrecht geregeld. Bij trekkingsrechten komt het budget niet meer op de
rekening van de budgethouder, maar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de bankrekening te
staan. De budgethouder stuurt de rekeningen voor het betalen van zorgverleners naar de SVB en zij
controleert vooraf of het om verzekerde zorg gaat.
Artikel 14 Individuele jeugdhulpvoorziening via persoonsgebonden budget (pgb)
In het eerste lid is verankerd dat het college op grond van artikel 8.1.1 van de Jeugdwet een pgb kan
verstrekken. Er is een verwijzing opgenomen naar het centrale pgb artikel (8.1.1) van de Jeugdwet.
Daarin wordt een compleet beeld gegeven van de rechten en plichten van de cliënt.
Als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, kan van een verplichting van het college worden
gesproken (zie ook de tekst van artikel 8.1.1, eerste lid: “Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen …”)
om een pgb te verstrekken in plaats van een voorziening in natura.
Van belang is dat een pgb slechts wordt verstrekt indien (zie artikel 8.1.1, derde lid):
- de jeugdige of zijn ouders op eigen kracht of met hulp uit hun sociale netwerk of met hulp van een
curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, voldoende in staat zijn de aan een
persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
- de jeugdige of zijn ouders gemotiveerd kunnen aantonen dat de individuele jeugdhulpvoorziening die
door een aanbieder wordt geleverd, niet passend is;
- gewaarborgd is dat de jeugdhulp die tot de individuele jeugdhulpvoorziening behoort en die de
jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is.
Het tweede lid van artikel 14 berust op artikel 2.9, onder c, van de Jeugdwet. In deze wetsbepaling staat
dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt
vastgesteld. Deze bevoegdheid wordt in het tweede lid gedelegeerd aan het college.
In het derde lid is beschreven dat het college in nadere regels uitwerkt onder welke voorwaarden de
persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een
persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. Dit is een uitwerking van het bepaalde in artikel 8.1.1 lid 4
van de Jeugdwet.

Hoofdstuk 6. Overige wijzen van toegang tot jeugdhulp

Artikel 15 Verwijzing naar jeugdhulp door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts
In artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, van de Jeugdwet is geregeld dat, naast de door de gemeente
georganiseerde toegang tot jeugdhulp, ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen
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verwijzen naar de jeugdhulp. Dit laatste geldt zowel voor de vrij-toegankelijke voorzieningen als de
individuele (niet vrij-toegankelijke) voorzieningen.
In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder zijn die na de verwijzing beoordeelt welke jeugdhulp precies
nodig is. Deze bepaalt in overleg met de jeugdige of ouder daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm,
omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Deze aanbieder stelt dus vast wat naar zijn oordeel de
inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn en hij zal zijn oordeel mede baseren op de protocollen
en richtlijnen die voor een professional de basis van zijn handelen vormen.
De verwijzing van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts geeft dus rechtstreeks toegang tot de
jeugdhulp. Er zal geen beschikking volgen van de gemeente. De gemeente moet wel zorgen dat er
voldoende zorg beschikbaar is. Als de jeugdige en/of ouders het niet eens kunnen worden, kan de
jeugdhulpaanbieder de jeugdige en- of ouders erop wijzen dat zij een aanvraag voor jeugdhulp kunnen
indienen bij het jeugd- en gezinsteam.
Het is van belang dat de verwijzing goed verloopt. De gemeente zal daarom afspraken maken met
artsen en aanbieders over de verwijzing naar jeugdhulp. Dit wordt benoemd in artikel 23 van deze
verordening.
Artikel 16 Jeugdhulp bij kinderbeschermingsmaatregel en in spoedeisend geval
Het artikel gaat over de verplichtingen die de gemeente heeft als er een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering is opgelegd door de rechter. Zowel de kinderbeschermingsmaatregel als de
jeugdreclassering worden uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. De jeugdbeschermer en
jeugdreclassering mogen in het kader van de maatregel, besluiten tot inzet van jeugdhulp. Dat de
jeugdbeschermer en de jeugdreclasseerder deze bevoegdheid hebben staat in artikel 3.5 van de
Jeugdwet.
In het eerste lid wordt verwoord dat de gemeente zorg draagt voor een toereikend aanbod van
jeugdhulpvoorzieningen, zodat de uitspraak van de rechter (of een andere instantie) kan worden
uitgevoerd. Hiervoor verstrekt het college geen beschikking als bedoeld in artikel 12.
Artikel 17 Jeugdhulp in spoedeisend geval
In dit artikel staat dat het college in spoedeisende gevallen een tijdelijke voorziening kunnen te treffen.
Dit is het geval als een spoedmachtiging is afgegeven door de rechter (of andere instantie) omdat
onmiddellijke verlening van jeugdhulp noodzakelijk is en de reguliere machtiging niet kan worden
afgewacht. De Jeugdwet noemt de inzet jeugdhulp in spoedeisende gevallen in artikel 6.1.3 en 6.1.8.
In dit artikel wordt specifiek genoemd dat het college dit besluit neemt in afwijking van artikel 11 en 12.
Het kan zijn dat vanwege de spoed er nog geen goed gemotiveerde aanvraag is en dat nog niet echt
duidelijk is of aan de voorwaarden voor een individuele voorziening is voldaan. Na het treffen van een
tijdelijke voorziening zal daarin later worden voorzien.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen
Artikel 18 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
Volgens de wet is een jeugdige en/of de ouders verplicht mede te delen wanneer er zich nieuwe feiten
en omstandigheden voordoen waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat die van invloed op de
individuele jeugdhulpvoorziening kunnen zijn. Dit wordt benadrukt in lid 1.
In lid 2 wordt aangegeven dat de gemeente ook zelf de situatie kan bekijken en kan besluiten om een
beslissing over individuele jeugdhulpvoorziening te herzien, in te trekken of terug te vorderen en onder
welke omstandigheden de gemeente dit mag doen.
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Lid 3 regelt dat als door de jeugdige en/of de ouders onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt die
bij volledigheid en/of juistheid tot een andere beslissing hadden geleid, het pgb of de geldswaarde van
de voorziening (de daadwerkelijke kosten van de voorziening) kunnen worden teruggevorderd.
Lid 4 geeft aan dat als een pgb na een jaar nog niet is gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt
het besluit kan worden ingetrokken.
Tot slot geeft lid 5 aan dat het college de besteding van het pgb kan controleren.
Artikel 19 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
In artikel 2.12 van de Jeugdwet staat omschreven dat de gemeente in de verordening moet regelen dat
het college hierover afspraken moet maken. Via dit artikel voldoet de gemeente hieraan en geeft de raad
deze opdracht aan het college. Naast de in dit artikel genoemde aspecten kunnen ook andere zaken in
overweging genomen worden, zoals de NZA-richtlijnen (Nederlandse Zorgautoriteit) voor prijzen van
jeugdhulp.
Artikel 20 Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon wordt landelijk geregeld. Gemeenten hebben er gezamenlijk voor gekozen dat
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dit namens alle gemeenten inkoopt bij het Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), een stichting die op dit moment ook het vertrouwenswerk voor de
jeugdzorg uitvoert.
Artikel 21 Inspraak en medezeggenschap
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over inspraak en medezeggenschap bij de gemeente. De
mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 4.2.4
en verder van de wet. Opgemerkt wordt dat regeling van de inspraak en medezeggenschap in artikel
2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015, op grond van artikel 2.10 van de Jeugdwet van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard. Dit leidt ertoe dat bij verordening moet worden bepaald op welke wijze
ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.
In lid 1 van dit artikel verwijst naar de regelgeving van artikel 150 van de Gemeentewet. Lid 2 waarborgt
dat er wordt dat voor het jeugdhulpbeleid een zelfde inspraakprocedure geldt als voor andere terreinen.
De inspraak geldt voor alle ingezetenen. Dit is uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever, omdat
iedereen op enig moment aangewezen kan raken op ondersteuning. Lid 3 regelt dat inwoners kunnen
deelnemen aan een regulier overleg. Inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor dit overleg en
ondersteuning krijgen. In lid 4 wordt het aan het college de mogelijkheid geboden om de exacte invulling
van de medezeggenschap vorm te geven.
Artikel 22 Klachtregeling
Deze bepaling is aanvullend op de klachtregeling uit artikel 4.2.1 van de Jeugdwet en hoofdstuk 9
Klachtenbehandeling van de Algemene wet bestuursrecht. Het is zo dat de aanbieder in eerste instantie
zal (moeten) worden aangesproken bij klachten van jeugdigen en/of ouders over de behandeling. Het
Beleidsplan Hart voor de jeugd zegt daarover “Het effectief en laagdrempelig bemiddelen bij en
afhandelen van klachten van cliënten is een verantwoordelijkheid van de jeugdhulpaanbieders en
gecertificeerde instellingen”.
Artikel 23 Toepassen verordening en stellen nadere regels
Omdat de interpretatie van de verordening tot misverstanden kan leiden is in lid 1 van dit artikel geregeld
dat bij dergelijke misverstanden moet worden teruggegrepen naar de Jeugdwet (inclusief memorie van
toelichting). Zo kan worden achterhaald wat er precies met een bepaald woord of bepaalde term wordt
bedoeld.
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In lid 2 geeft de raad aan het college de bevoegdheid om nadere regels te stellen ten behoeve van de
uitvoering van deze verordening.
Lid 3 regelt dat het college met huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen afspraken zal maken
over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing zoals bedoeld in artikel 15 plaatsvindt.
Dit komt overeen met artikel 2.7, lid 4 van de Jeugdwet. Waarschijnlijk zullen deze afspraken regionaal
of op landelijk niveau worden gemaakt en worden daarna lokaal onder regie van de gemeente
uitgewerkt.
Artikel 24 Hardheidsclausule
Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om van deze verordening af te wijken in zeer schrijnende
gevallen waarvoor geen passende voorziening volgens de regelgeving mogelijk is. De hardheidsclausule
kan dan door het college ingezet worden bij uitzonderingsgevallen.
Artikel 25 Overgangsrecht
Dit artikel regelt dat jeugdigen die al aanspraak maken op jeugdhulp (dus vóór de inwerkingtreding van
de Jeugdwet) en deze verordening, deze jeugdhulp kunnen blijven houden tot uiterlijk 1 januari 2016.
Dit overgangsrecht geldt voor jeugdigen die een indicatiebesluit of verwijzing voor (jeugd)zorg in het
kader van de AWBZ Wjz en Zvw hebben.
De bedoeling daarvan is dat deze jeugdigen een overgangsperiode krijgen waarin er voor hen niets
verandert en zij zich kunnen instellen op de nieuwe situatie. De overgangsperiode verschilt naar gelang
de resterende looptijd van het indicatiebesluit, maar eindigt in elk geval een jaar na inwerkingtreding van
deze wet.
Voor pleegzorg is een uitzondering gemaakt en is er geen einddatum indien vóór de inwerkingtreding
van deze wet een indicatiebesluit is afgegeven waarin is vastgesteld dat de jeugdige is aangewezen op
pleegzorg.
Artikel 26 Inwerkingtreding
Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De verordening zelf dient voor 1 november 2014 te zijn vastgesteld
door de raad.
Artikel 27 Citeertitel
Dit artikel geeft de officiële benaming weer. De verordening zal via deze naam zijn terug te vinden
(conform de wet elektronische bekendmaking).
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Bijlage 1 van de Toelichting op de verordening Jeugdhulp Leiderorp 2015
Artikel 1.1 Jeugdwet
Artikel 1.1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
-

calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de
jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder
heeft geleid;

-

college: college van burgemeester en wethouders;

-

dossier: geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de
verlening van jeugdhulp aan een jeugdige of ouder of de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;

-

familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met
bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige
behoren;

-

gecertificeerde instelling: rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig
certificaat als bedoeld in artikel 3.4 en die een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering uitvoert;

-

gekwalificeerde gedragswetenschapper: gedragswetenschapper behorende tot een bij regeling
van Onze Ministers aangewezen categorie;

-

gesloten accommodatie: bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige voorziening
met het daarbij behorende terrein, waar gesloten jeugdhulp wordt verleend;

-

gesloten jeugdhulp: opname, verblijf en jeugdhulp in een gesloten accommodatie op basis van
een machtiging als bedoeld in artikel 6.1.2;

-

geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder,
of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een
gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in
opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere
jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de
aanbieder verblijft;

-

huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning;

-

hulpverleningsplan: plan betreffende de verlening van jeugdhulp als bedoeld in artikel 4.1.3 en
hoofdstuk 6;

-

inspectie: inspectie jeugdzorg, bedoeld in artikel 9.1;
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-

jeugdarts: arts die als jeugdarts KNMG is ingeschreven in het door het College Geneeskundig
Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de
Geneeskunst ingestelde profielre-gister jeugdgezondheidszorg;

-

jeugdgezondheidszorg: jeugdgezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke
gezondheid;

-

jeugdhulp:
1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders
bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de
gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige,
opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;
2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3.

-

het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de
persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij
jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een
somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet
geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht;

jeugdhulpaanbieder:
1. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon
die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;
2. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college;

-

jeugdhulpverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent;

-

jeugdige: persoon die:
1. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,
2. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c
van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en
met 77gg van het Wetboek van Strafrecht, of
3. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en
voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, die was
aangevangen, of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar
heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor
wie, na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de
leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de
jeugdhulp noodzakelijk is;
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-

jeugdreclassering: reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, begeleiding, genoemd in artikel 77hh, tweede lid, van dat wetboek en
het begeleiding van en toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- en
trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het
geven van de aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van die wet, of de overige taken die
bij of krachtens de wet aan de gecertificeerde instellingen zijn opgedragen;

-

kinderbeschermingsmaatregel: voogdij en de voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, de ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 254, eerste lid, Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en de voorlopige ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 255 Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek;

-

kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedrei-gende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minder-jarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief
of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend
aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;

-

maatschappelijke ondersteuning: maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning;

-

machtiging gesloten jeugdhulp: de machtiging, bedoeld in artikel 6.1.2.

-

medisch specialist: geneeskundig specialist die als specialist is ingeschreven in een door het
College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van de Genees-kunst ingestelde register als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg;

-

Onze Ministers: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van
Veiligheid en Justitie tezamen;

-

opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen:
1. psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of
een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of
adoptiegerelateerde problemen;
2. beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in verband met een
somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem bij een jeugdige die de leeftijd van
achttien jaar nog niet heeft bereikt, en
3. een tekort aan zelfredzaamheid in verband met een verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking bij
een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;

-

ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als
behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder;

-

persoonsgegevens, verwerking, bestand, onderscheidenlijk verantwoordelijke: hetgeen
daaronder wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens;
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-

plan van aanpak: plan betreffende de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering als bedoeld in artikel 4.1.3;

-

pleegouder: persoon die een jeugdige die niet zijn kind of stiefkind is, als behorende tot zijn
gezin verzorgt en daartoe een pleegcontract als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, heeft gesloten
met een pleegzorgaanbieder;

-

pleegoudervoogd: pleegouder die tevens belast is met voogdij als bedoeld in boek 1 Burgerlijk
Wetboek;

-

pleegzorgaanbieder: jeugdhulpaanbieder die pleegzorg biedt;

-

preventie: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met een risico op
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een
verstandelijke beperking of van de ouders met of met een risico op opvoedingspro-blemen;

-

strafrechtelijke beslissing: beslissing van de officier van justitie of de strafrechter met toepassing
van titel VIII A van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht of een beslissing als bedoeld
in artikel 493 van het Wetboek van Strafvordering;

-

vertrouwenspersoon: persoon die jeugdigen, ouders of pleegouders op hun verzoek ondersteunt
in aangelegenheden die samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van
het college, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling;

-

verwijsindex: verwijsindex risicojongeren als bedoeld in artikel 7.1.2.1;

-

woonplaats:
1. woonplaats als bedoeld in artikel 12 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
2. ingeval de voogdij over de jeugdige berust bij een instelling als bedoeld in artikel 302 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige;
3. ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1° en 2°, onbekend is dan wel buiten Nederland
is: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige op het moment van de hulpvraag.
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

RVS Verordening jeugdhulp

Aan de raad.

11 september 2014

2015

Beslispunten
1. Instemmen met de verordening jeugdhulp Leiderdorp 2015

1

*Z001EC3238
9*

Inleiding
1.a

In het kort
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De
Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening op te stellen. De verordening
gaat met name over welke de jeugdhulpvoorzieningen er zijn en hoe de toegang tot
deze voorzieningen wordt geregeld. De verordening moet voor 1 november a.s.
door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

1.b

Voorgeschiedenis
De verordening is door een regionale werkgroep opgesteld. Het college heeft de
verordening voor inspraak vrijgegeven en de Wmo-adviesraad om advies gevraagd.
Ook andere gemeenten hebben dit gedaan. Alle inspraakreacties en adviezen zijn
zorgvuldig gewogen en hebben daar waar mogelijk en wenselijk tot aanpassing van
de verordening geleid. Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda heeft op 29
augustus positief geadviseerd over de verordening.

1.c

Samenhang beleidsvelden
Bij het opstellen van de verordening is overleg geweest met de werkgroepen die
zich bezighouden met de verordening voor Wmo en Werk. En de mogelijkheden om
de integrale toegang te waarborgen.

2

Beoogd effect
Een verordening jeugdhulp die voldoet aan de eisen van de Jeugdwet en uitvoering geeft
aan het Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland, “Hart voor de Jeugd”.
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Argumenten
1.1 De raad is verplicht een verordening jeugdhulp op te stellen
De Jeugdwet verplicht de raad een verordening opstellen. Door deze verordening vast te
stellen voldoet de raad aan deze verplichting.

1.2 De verordening voldoet aan de eisen die de Jeugdwet stelt
In de verordening komen de onderwerpen aan bod die in de Jeugdwet genoemd staan.
De wet geeft aan dat in de verordening het volgende geregeld moet worden:
-

de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen,
de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de
afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;

-

de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening
wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;

-

de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;

-

de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of
een persoonsgebonden budget;

-

waarborgen van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van
jeugdhulp en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan, rekening
houdend met de deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke
arbeidsvoorwaarden, en

-

onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget
wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het
[zijn] sociale netwerk.

1.3 De verordening sluit aan op het Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland
Rijnland
De verordening sluit aan op het “Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland
Rijnland, Hart voor de Jeugd” (versie Leiderdorp raad 10 maart 2014). De transitie en
transformatie (=innovatie) die in het beleidsplan zijn verwoord, staan in deze verordening.
Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld:
- De toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp te laten verlopen via de jeugd- en
gezinsteams. Dichter bij huis, integraler en laagdrempeliger dan in het huidige
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bestel het geval is via Bureau Jeugdzorg en het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ).
- De keuze die gemaakt is voor de vrij toegankelijke en individuele voorzieningen.
Voorgesteld wordt dat de ambulante hulpverlening van jeugd- en gezinsteams vrijtoegankelijk wordt. In het huidige bestel is ambulante hulpverlening niet vrij
toegankelijk.
- De verordening is zoveel mogelijk in voor burgers begrijpelijke taal opgesteld om
aan te sluiten bij de visie dat jeugdigen en ouders laagdrempelig toegang tot
jeugdhulp moeten hebben. Dit past bij de visie dat jeugdigen en ouders zoveel als
mogelijk zelf de regie hebben over hun eigen jeugdhulpvragen en de oplossing
daarvoor.

1.4 De verordening is voor inspraak vrijgegeven en inspraakreacties zijn verwerkt
Een paar organisaties hebben de verordening als leesbaar en begrijpelijk beoordeeld. Veel
inspraakreacties waren van informatieve aard. Een kleiner aantal betrof een voorstel voor
wijzigingen. Deze voorstellen zijn gewogen hebben waar mogelijk geleid tot aanpassing
van de verordening. De nota van inspraak geeft overzicht van inspraakreacties en
antwoorden daarop (bijlage). Tijdens het opstellen van de verordening, dus nog voor de
inspraakperiode, heeft overleg plaats gevonden met zowel cliënten als aanbieders van
jeugdhulp. De resultaten van deze overleggen hebben ook bij gedragen aan de
verordening die nu voorligt.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

1.1 De verordening regelt nog niet alles
De voorliggende conceptverordening is een verordening op hoofdlijnen. Het college zal
aanvullend daarop nadere regels vaststellen. Het college zal dat in elk geval doen voor het
persoonsgebonden budget en de medezeggenschap. Het is misschien wenselijk dat zo
veel als mogelijk wordt geregeld in de verordening. Er zijn dan zo weinig mogelijk losse
nadere regels nodig. Dit lukt nu nog niet omdat er nog zaken onduidelijk zijn. De transitie
en transformatie van de jeugdzorg vragen tijd en ervaring. Anderzijds gaat de
gemeenteraad met name over de kaders. Deze kaders worden in deze verordening
voldoende gegeven en daarmee wordt voldaan aan de verplichting die de Jeugdwet
oplegt.
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1.2. Het niet altijd afgeven van een beschikking bij individuele voorzieningen heeft een nadeel
In de voorliggende verordening is mogelijk gemaakt dat niet altijd een beschikking wordt
afgegeven. Dit is gedaan vanwege de wens tot deregulering en minder bureaucratie. Een
nadeel daarvan is dat de rechtsbescherming van de burger minder zichtbaar is. De
Algemene wet bestuursrecht is evenwel onverkort van kracht. Daarnaast kan de burger
altijd een beschikking krijgen waar hij/zijn dat wenst.

1.3. De toegang tot jeugdhulp via verwijzing van een arts lijkt een open einde regeling te
zijn.
De Jeugdwet regelt dat burgers ook via verwijzing van de huisarts, jeugdarts en medisch
specialist toegang hebben tot jeugdhulp. De verordening mag daar hierop niet afwijken van
de Jeugdwet. Deze verwijzing werkt zoals ook een verwijzing naar een medisch specialist
werkt. De verwijzing bepaalt niet welke hulp of behandeling wordt ingezet. Er is een
bovendien verschil tussen een verwijzing en een betalingsgrondslag.
Zo verwijst de huisarts naar een cardioloog die op basis van verdere diagnostiek bepaalt of
medicatie of een operatie nodig is. Over die verrichting zijn vooraf kwalitatieve en
kwantitatieve afspraken gemaakt met de financier. Zo zal dit ook voor de jeugdhulp
werken. De huisarts verwijst en de aanbieder zorgt voor inzet van passende hulp binnen
de afspraken die met de gemeenten gemaakt zijn over volume etc.
Overwogen is of in de verordening voorwaarden moeten staan voor het verlenen van
jeugdhulp na verwijzing van een arts. Of dit kan is nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog
is men van mening dat het niet mogelijk is. De wetgever noemt dat de arts deskundig is om
te verwijzen en dat jeugdhulpaanbieder deskundig is om te beoordelen of en welke
jeugdhulp nodig is. Daarna is het niet aan het college om te besluiten of jeugdhulp nodig
is. De wetgever maakt wel mogelijk dat de gemeente in contractafspraken voorwaarden
stelt aan het verlenen van jeugdhulpvoorzieningen na verwijzing door een arts. Deze
afspraken staan daarom in de contracten met aanbieders.
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Communicatie en participatie
Na besluit van de raad zal het college nadere regels opstellen ter uitwerking van deze
verordening. In regionaal verband zal daarvoor een voorzet worden gedaan. Ook zal het
college het jeugd- en gezinsteam mandateren om namens besluiten te kunnen nemen over
individuele jeugdhulpvoorzieningen.

De verordening wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website en gepubliceerd op in
de verordeningenbank. Personen en organisaties die ingesproken hebben of tijdens het
opstellen van de verordening hebben meegedacht, krijgen via e-mail bericht over de
definitieve verordening.

7

Kosten, baten en dekking

Leiderdorp ontvangt voor de jeugdhulp in 2015 € 5.761.751 (meicirculaire 2014). Deze
middelen zijn ook bedoeld voor de uitvoering van deze verordening. Bij de uitvoering van haar
taak werkt de gemeente nauw samen met gemeenten in Holland Rijnland. Gemeenten willen
de middelen inzetten voor goede jeugdhulp aan alle kinderen die dat nodig hebben.
Kostenbeheersing is daarbij essentieel. De verordening geeft richting aan het inzetten van deze
middelen, conform de lijn die in het beleid is uitgezet.
8

Evaluatie
Als het Regionaal beleidsplan "Hart voor de jeugd" wordt geëvalueerd, zal ook deze
verordening worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen
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Nota van Inspraak
Verordening jeugdhulp 2015 gemeenten regio Holland Rijnland
1 september 2014

Inhoud

blz

Inleiding
1 Overzicht wijzigingen in de verordening
2 Organisaties die hebben ingesproken
3 Inspraakreacties en antwoorden
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1

Inleiding
Vanaf eind juni tot 11 augustus 2014 is de verordening Jeugdhulp 2015 in 9 van de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland voor inspraak vrij gegeven. Het betreft
de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Teylingen. Tevens is daar advies gevraagd aan de Wmoadviesraden. In Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop is dat niet gebeurt omdat zij nog werken aan een 3D verordening. Daar zal op een later moment
de inspraak plaats vinden.
De regionale werkgroep die de verordening opstelde, heeft de inspraakreacties van een antwoord voorzien in deze nota van inspraak. Na elke reactie volgt een
overweging over het al dan niet aanpassen van de nota. Als de nota is aangepast, wordt aangegeven hoe dat is gedaan.
Tijdens de inspraakperiode is door de werkgroep juridisch advies gevraagd aan een extern bureau en is nog gekeken naar de verordening van de gemeente
Rotterdam. Ook dit heeft geleid tot aanpassing van de verordening. Daarbij is gewogen of dit in tegenspraak zou zijn met de inspraakreacties. Hoofdstuk 1 geeft een
overzicht van de aanpassingen van de verordening. Hoofdstuk 2 noemt de organisaties die hebben ingesproken. In hoofdstuk 3 staan alle inspraakreacties met de
antwoorden daarop.

2

1 Overzicht wijzigingen in de verordening
Begripsbepalingen
De begrippen in verordening zijn anders geordend, namelijk bij elkaar gezet in artikel 1. Dit heeft er toe geleid dat twee artikelen uit hoofdstuk 1 van de verordening
niet meer nodig waren. Daarnaast is het begrip jeugdhulp uit de verordening gehaald. Dit artikel bleek voor verwarring te zorgen. Alle begrippen die Jeugdwet
worden gedefinieerd zijn nu als bijlage in de toelichting van de verordening opgenomen, ook het begrip jeugdhulp.
Jeugd- en gezinsteam
De taken van het jeugd- en gezinsteam zijn duidelijker beschreven. Het jeugd- en gezinsteam heeft twee rollen. Enerzijds levert zij jeugdhulp in de zin van artikel 2.6
van de Jeugdwet. Dit wordt nu genoemd in het tweede lid van artikel 2. De tweede rol, namelijk beoordelen of een individuele jeugdhulpvoorziening aan de orde is,
stond al in de verordening en is nu aangescherpt. Nu wordt genoemd dat leden van jeugd- en gezinsteam die daartoe gemandateerd zijn dit kunnen doen. Het jeugden gezinsteam wordt namelijk niet als entiteit gemandateerd, maar de leden ervan worden gemandateerd. Daarnaast spreken we niet meer over het begeleiden van
jeugdhulpvragen, maar van toegang verlenen tot individuele jeugdhulpvoorzieningen. Dit is specifieker.
Jeugdhulpvoorzieningen
De verordening benoemt nu de voorzieningen die er zijn, met name de gespecialiseerde voorzieningen zijn uitgewerkt. Zowel inspraakreacties als de extern juridisch
adviseur hebben hierop aangedrongen. Vooralsnog is de beschrijving van voorzieningen op hoofdlijnen, het college kan in nadere regels de genoemde voorzieningen
nader specificeren. Het voorstel van de werkgroep is eerst meer ervaring op te doen met deze verordening en daarna deze voorzieningen nader te benoemen als dat
nodig is. Wat nog mogelijk nog wel in de nadere regels wordt genoemd is de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, we overwegen deze te benoemen als vrij toegankelijke
voorziening. De regionale werkgroep zal dit najaar een voorstel doen voor de nadere regels.
Voorleggen van de jeugdhulpvraag (artikel 5 voorheen artikel 7)
In het tweede lid van artikel 5 staat dat verschillende personen de jeugdige en/of de ouders kunnen voorstellen om de jeugdhulpvraag voor te leggen aan het jeugden gezinsteam. Dit lid zou de indruk kunnen geven dat de gemeente het recht van de arts inperkt om rechtstreekst te verwijzen naar jeugdhulp. Dat is niet de
bedoeling, daarom is de frase “onverminderd artikel 15” opgenomen. We hechten eraan dit lid te laten staan, omdat hiermee het toekomstmodel voor de jeugdhulp
wordt verwoord.
Niet altijd een beschikking bij individuele voorzieningen
Aanvankelijk was gekozen voor het altijd afgeven van een beschikking als het jeugd- en gezinsteam een besluit neemt namens het college. Na rijp beraad en
bestuderen van de Rotterdamse verordening is besloten de verordening op dit punt te wijzigen. Nu is opgenomen dat een beschikking in elk geval wordt afgegeven
als het gaat om een pgb, weigering van een aanvraag of als de cliënt dit wenst. Deze formulering maakt dus mogelijk dat niet altijd een beschikking wordt afgeven.
Het voordeel daarvan is deregulering en het voorkomen van onnodige administratie. Omdat er wel een beschikking wordt gegeven als de cliënt dit wenst, is
rechtszekerheid voor de burger geborgd.
Inhoud van de beschikking
Uit de verordening van Rotterdam is een frase overgenomen voor de inhoud van de beschikking voor een individuele voorziening in natura. Het gaat om het noemen
van de gecontracteerde aanbieder die de individuele jeugdhulpvoorziening gaat bieden. De werkgroep acht dit een zinvolle aanvulling.
3

Nieuw artikel inspraak en medezeggenschap
De verordening heeft nu een artikel over inspraak en medezeggenschap. Zowel een inspraakreactie als de externe juridische adviseur hebben hierop aangedrongen.
We hebben daarvoor het artikel uit de VNG model verordening opgenomen. Aanvankelijk was dit artikel niet opgenomen omdat we dachten dat dit voldoende was
geregeld in bestaande regelgeving van de gemeenten.
Wijzigingen van meer tekstuele aard:
- College van burgemeester en wethouders is in de begrippen gedefinieerd als college, waardoor college van burgemeester en wethouders niet meer voluit hoeft
worden genoemd.
- Artikel 7 lid g (voorheen artikel 9), “in voor hen begrijpelijke bewoordingen” is verwijderd, omdat alle informatie die gegeven wordt begrijpelijk moet zijn.
- Artikel 7 (voorheen artikel 9) heeft een extra lid gekregen om de verbinding met het daarop volgende artikel duidelijker te maken. Toegevoegd is “h) te maken
vervolgstappen in verband met de besproken hulpvraag”.
- Artikel 8, lid 2 (voorheen artikel 10) noemt nu geen termijn meer waarbinnen het verslag wordt toegestuurd. Hiermee worden in de verordening consequent geen
termijnen genoemd. Waarom geen termijnen worden genoemd, wordt toegelicht bij de beantwoording van de inspraakreacties.
- Artikel 10 lid 1 (voorheen artikel 12) is aangepast waardoor het opstellen van een gezinsplan niet altijd aan de orde is, alleen als dat is afgesproken in het gesprek.
- Artikel 11, lid 2 (voorheen 13), de zin “Het jeugd- en gezinsteam begeleidt de aanvraag en legt deze ter besluitvorming voor aan het college” is verwijderd omdat
de taken van het team nu in artikel 2 staan beschreven.
- Artikel 17 (voorheen 19) noemt nu dat het college in afwijking van artikel 11 en 12 in spoedeisende gevallen een besluit kan nemen over het direct inzetten van
jeugdhulp. Deze afwijking is opgenomen omdat een aanvraag nog niet formeel is gedaan of dat er nog geen onderbouwing is gegeven van de voorwaarden
genoemd in artikel 14.
- Enkele spel- en taalkundige fouten zijn hersteld.
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2 Organisaties die hebben ingesproken
Adviesraad Wmo Leiden
Annelies van der Vlist, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2801
Cliëntenraad Cardea
M. Edelaar WMO-adviesraad NWH
Namens de CJG coördinatoren van de CJG’s regio Leiden en Duin en bollenstreek, Anja de Rijk
Oegstgeester huisartsen/ Caroline Groffen
Onovon – R.M. Cornelisse, Gedragswetenschapper – Orthopedagoog
Parnassia
Prodeba, t.a.v. Yvonne Vincenten
R. van Alphen stichting Platform Gehandicapten NWH
Raad voor Wonen Zorg en Welzijn (=adviesraad van de gemeenteraad) het CJG en het STJJHR
Rijncoepel: SWV Wantveld en Noordwijk- Binnen, Rijncoepel, samenwerkingsorganisatie in de eerste lijn
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2801/ Annelies v.d. Vlist
W. Dubbeld WMO-adviesraad NWH
WMO adviesraad Hillegom
WMO Adviesraad Katwijk
WMO adviesraad Lisse
Wmo-adviesraad Leiderdorp
Wmo-adviesraad Oegstgeest/ Jan Nieuwenhuis/Adry Lodder
Zorggroep Katwijk
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3. Inspraakreacties en antwoorden
Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

1

1

leeftijd

1

1

leeftijd

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Clientenraad
Cardea

De Cliënten‐ en jongerenraad van Cardea vinden
het jammer dat de leeftijdsgrens van 18 jaar in
lid 2 en 3 genoemd wordt. Wij pleiten er nog
steeds voor dat de hulp door kan gaan tot een
jongere zelfstandig is, dus maximaal tot 23 jaar.
Transitie is ons inziens ook ingezet om de
uitstroom uit de jeugdzorg te verbeteren en
ervoor te zorgen dat minder jongeren uit de
jeugdzorg dakloos worden. Dit is de kans voor
gemeenten om de jeugdhulp te organiseren
voor alle jongeren tot 23 jaar.

Lid toevoegen bij artikel 1 of
elders in de verordening
waarin aangegeven wordt
dat jongeren tot 23 jaar hulp
kunnen zoeken bij de
gemeente

De Jeugdwet geldt voor jeugdigen tot 18
jaar. Voor de situaties die over de
leeftijdsgrens gaan, geeft de Jeugdwet zelf
bepalingen. In de verordening kan de
gemeente daarover niets anders regelen.
Zodra de jeugdige 18 wordt en nog in een
hulpsituatie zit is in het algemeen
(uitzonderingen daargelaten) de
ondersteuning voor volwassenen van
toepasssing. De bepaling was letterlijk uit de
wet overgenomen. Na de inspraakronde is
besloten deze tekst uit de verordening te
halen. In de toelichting worden nu alle
begrippen van de jeugdwet als bijlage
toegevoegd.

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

In artikel 1 wordt het begrip jeugdhulp
gedefinieerd zodat eenieder weet wat er onder
valt en wat in deze verordening wordt geregeld.
Hoe gaat het met de leeftijdsgrens? Wordt 18
jaar als harde grens gehanteerd om daarna
direct over te gaan naar volwassenzorg?

Meestal gaat de jongere vanaf zijn 18 de jaar
over naar de volwassenenzorg, maar niet
altijd. Artikel 1.1 van de Jeugdwet onder
jeugdige staat: 'of de leeftijd van achttien
jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig
jaar heeft bereikt, en voor wie de
voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in
onderdeel 1°, die was aangevangen, of voor
wie het college vóór het bereiken van de
leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat
een voorziening op het gebied van
jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na
beëindiging van jeugdhulp die was
aangevangen vóór het bereiken van de
leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn
van een half jaar hervatting van de jeugdhulp
6
noodzakelijk is" .

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

1

preventie

1

Onder jeugdhulp wordt geen preventie
verstaan. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met
artikel 5.1a waarin preventieve activiteiten van
het CJG wel genoemd worden. Ook wordt op
blz.10 geformuleerd: "De Jeugdwet legt de (...)
opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering(...)
Graag meer duidelijkheid hierover.

We verzoeken om meer
duidelijkheid rond het
begrip "preventie". Artikel 1
zegt dat onder jeugdhulp
geen preventie wordt
verstaan, maar dat is
bijvoorbeeld in tegenspraak
met de preventieve
activiteiten van het CJG.

De Jeugdwet beschrijft wat jeugdhulp is en
zegt daarbij dat jeugdhulp geen preventie is.
Deze bepaling is letterlijk overgenomen in de
verordening. De Jeugdwet gaat behalve over
jeugdhulp ook over preventie. Gemeenten
zijn verantwoordelijk voor beide. Onder
preventie vallen bijvoorbeeld de informatie/
en adviestaak van het Centrum voor Jeugd
en Gezin, de taken van de
jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk.
Na de inspraakronde is besloten deze tekst
uit de verordening te halen omdat het voor
verwarring zorgde. In de toelichting worden
nu alle begrippen van de Jeugdwet als bijlage
toegevoegd.

1

WMO‐
adviesraad
Hillegom
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

1

1

preventie

Adviesraad
Wmo Leiden

Met betrekking tot het onderwerp preventie. De
tekst is niet helemaal duidelijk, nl. in het eerste
deel van de definitie (wettekst) wordt
aangegeven dat het bij Jeugdhulp gaat om
ondersteuning van en hulp en zorg ‘niet zijnde
preventie’ aan jeugdigen. In de toelichting op de
Verordening wordt onder het kopje ‘Aanleiding’
aangegeven dat de Jeugdwet ook gaat over de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
preventie. Vervolgens gaat art. 5 lid 1.a van de
Verordening o.a. over ‘preventieve activiteiten
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De
Adviesraad wil graag weten wat preventie
inhoudt binnen het kader van Jeugdhulp in de
gemeente Leiden en verzoekt u daarom hier een
passage in de toelichting aan te wijden.

Zie hierboven

1

1

preventie

R.M.
Cornelisse

In artikel 1.1 wordt benoemd dat preventieve
zorg wordt uitgesloten. In andere artikelen,
zoals 5.1 wordt echter wel over preventieve hulp
gesproken. Rekent de gemeente preventie wel
of niet onder jeugdhulp? Ook onder het kopje
“aanleiding” bij de toelichting wordt preventie
wel genoemd. En als preventie er wel bij hoort,
hoe verhoudt zich dat t.o.v. Concept nota jeugd
2014‐2017?

Zie hierboven
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

3

vervalle 1
n

3

vervalle 3
n

2

Gezamenlijke CJG toevoegen
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

4

2

2

WMO‐
adviesraad
Hillegom

1

Adviesraad
Wmo Leiden

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

In de leden 1 en 2 staat dat de gemeente
voorzieningen ‘biedt’. De Adviesraad vindt deze
tekst niet duidelijk. In de wet wordt gesproken
over het door de gemeente ‘treffen’ van
voorzieningen. We adviseren hier op te nemen:
‘de gemeente draagt zorg voor’. In lid 3 wordt
geconstateerd dat er ook nog andere
voorzieningen zijn. De Adviesraad vraagt zich af
wat de meerwaarde van dit derde lid is.

Hoeveel jeugd‐en gezinsteams gaat de
gemeente Hillegom tellen? Moet in de
verordening niet een (globale) taakomschrijving
staan en wie verantwoordelijk is voor de
coördinatie en de eindverantwoordelijkheid?

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
"Treffen" duidt op de oude situatie die
verlaten is: naar aanleiding van de anamnese
en de diagnose de eenvormige bijpassende
voorziening toekennen. Het bieden van
voorzieningen sluit beter aan op het gesprek
dat er met de hulpvrager moet komen en de
eigen inzichten die de hulpvrager heeft over
de oplossing van de hulpvraag binnen eigen
kring en met eigen mogelijkheden of met
ondersteuning van een vrij toegankelijke/
algemene voorziening of een zeer
persoonlijke individuele voorziening.

De suggestie is niet overgenomen. Het CJG
valt namelijk wel onder de Jeugdwet en
hoort niet thuis in artikel 3 lid 3. De
preventieve projecten van het CJG en de
jeugdgezondheidszorg worden genoemd in
artikel 3 (voorheen 5)
We stellen een globale
taakomschrijving en
overzicht van
verantwoordelijkheden voor
rond de jeugd‐ en
gezinsteams in Hillegom.

Hillegom krijgt 1 jeugd‐ en gezinsteam.
Globale taken staan in dit artikel genoemd.
De verantwoordelijkheid voor coördinatie is
niet iets dat in een verordening geregeld
moet worden. Dat moet in de uitwerking van
het jeugd‐ en gezinsteam geregeld worden.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

4

2

1

R.M.
Cornelisse

Artikel 4 spreekt over het jeugd‐ en gezinsteam
bestaande uit ambulant hulpverleners. Waar zijn
deze medewerkers in dienst? Zijn deze
“gedetacheerd/ingezet” vanuit verschillende
hulpverleningsaanbieders? Dat zou in dat geval
betekenen dat zij mandaat hebben om hun
eigen hulp te indiceren?

4

2

1

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

In art 4 lid 1 wordt gesproken over een
gespecialiseerd team van ambulante
hulpverleners. Onduidelijk is welke disciplines
deel uitmaken van dit team, dit mede gezien de
mogelijke voorkomende problematiek, genoemd
in art 1 lid 1 van de verordening.

4

2

1

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

In art 4 lid 1 wordt gesteld dat het jeugd‐ en
gezinsteam een gespecialiseerd team is binnen
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Betekent dit
dat de (eind)verantwoordelijkheid voor de
zorgverlening berust bij het Centrum vaan Jeugd
en Gezin? Indien dat niet het geval is, hoe is dan
de coördinatie tussen het ambulante team en
het Centrum voor Jeugd en Gezin geregeld?

Het jeugd‐ en gezinsteam is onderdeel van
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als het
om jeugdhulp gaat is het jeugd‐ en
gezinsteam verantwoordelijk. Zij werken
samen met de jeugdgezondheidszorg die
verantwoordelijk is voor signalering en
preventie. Afstemming vindt onder andere
plaats in een teamoverleg.

4

2

2

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Het jeugd‐ en gezinsteam begeleidt niet alleen
naar een jeugdhulpvoorziening. We missen hier;
consultatie en advies, basisdiagnostiek,
ambulante hulp en zorgcoördinatie.

De andere taken van het jeugd‐ en
gezinsteam worden nu ook genoemd. De
verordening is aangepast.

2

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Op dit moment wordt er onderzocht welke
juridische entiteit voor de jeugd‐ en
gezinsteams het meest geschikt is en hoe dit
proces in gang moet worden gezet. Dit
wordt niet geregeld in de verordening.

De raad beveelt aan te
benoemen welke
specialisaties in het Jeugd en
Gezinsteam kunnen zijn
opgenomen.

In de verordening staan de globale taken en
verantwoordelijkheden van het jeugd‐ en
gezinsteam. Zij gaan in principe over alle
soorten opvoed‐ en opgroei vragen en halen
indien nodig gespecialiseerde zorg erbij. De
samenstelling van een team is niet iets wat
geregeld moet worden per verordening. De
verordening is op dit punt niet aangepast.

10

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

4

2

2

2

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

In artikel 4.2 van de verordening staat: “het
jeugd‐ en gezinsteam begeleidt de jeugdige
en/of de ouders namens burgemeester en
wethouders, binnen de regels van de Jeugdwet
en deze verordening en de daarop gebaseerde
nadere regels, naar een jeugdhulpvoorziening
als de jeugdige en/of de ouders, op eigen kracht
en binnen eigen mogelijkheden, niet uit de
jeugdhulpvraag komen”
Dit is een wel erg beperkte rol voor de jeugd‐ en
gezinsteams. Volgens het beleidsplan Jeugdhulp
is het juist de bedoeling dat de medewerkers
van de jeugd‐ en gezinsteams zoveel mogelijk
zelf hulp en ondersteuning bieden en pas
verwijzen naar specialistische hulp als zij zelf
niet voldoende expertise hebben.

zie hierboven

4

2

2

Adviesraad
Wmo Leiden

Als taak van Jeugd‐ en Gezinsteams staat in lid 2
eigenlijk alleen ‘begeleiden naar een
jeugdhulpvoorziening. Ons advies is in de
toelichting aangeven (zoals in beleidsplan
Jeugdhulp en bijlage 2 staat aangegeven) dat de
medewerkers van de jeugd‐ en gezinsteams
kijken welke hulp nodig is, zo nodig zelf
ambulante begeleiding bieden en als dit niet
voldoet specialistische hulp inschakelen.

zie hier boven
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Parnassia

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

In dit artikel wordt de vorming en het doel van
het Jeugd en gezinsteam geregeld (pijler 3). De
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de
verschillende betrokken professionals wordt
echter niet in de concept verordening geregeld.
Van belang is dat er een professioneel statuut
wordt ontwikkeld waarin duidelijk is opgenomen
welke professional welke handelingen mag
verrichten en hoe de verantwoordelijkheid is
geregeld (o.a. op basis van de wet BIG)

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

4

2

Het jeugd‐ en gezinsteam is een
multidisciplinair team. De beroepsgroepen
die er deel van uit maken zullen werken
binnen de voor hen geldende regelgeving.
Overwogen wordt om hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst voor op te
stellen. Dit heeft voor nu geen
consequenties voor de verordening.

5

3

1

2

Gezamenlijke Artikel 5 lid 1a
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Onder de vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorzieningen
vallen: o.a. de voorzieningen
binnen het CJG (JGZ,
Opvoedadviespunt,
preventieve activiteiten en
jeugd‐ en gezinsteam) en
andere voorzieningen zoals
o.a. HomeStart

5

3

1

2

Gezamenlijke Artikel 5 lid 1b.
CJG’s regio
Leiden en Duin
en bollenstreek

Achter jeugd‐ en gezinsteam In artikel 2 staat al dat het jeugd‐ en
‘van het CJG’
gezinsteam van het CJG is. Het voorstel is
daarom niet overgenomen.

Artikel 3 (voorheen 5) is gewijzigd. Op
hoofdlijnen worden de voorzieningen nu
genoemd. Deze kunnen in de nadere regels
verder worden gespecificeerd. Het
opnoemen van voorbeelden wordt als
verwarrend ervaren en wordt daarom niet
overgenomen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

5

3

1

2 Zorggroep
en Katwijk
11

Onder de vrij toegankelijke
Aan artikel 2 de huisarts
jeugdhulpvoorzieningen wordt de huisarts niet toevoegen.
genoemd. Omdat voor de hulp van de huisarts
geen beschikking van het college van B&W nodig
is, past deze niet in artikel 6.

In het toekomstmodel voor de jeugdzorg is
de huisarts genoemd als basisvoorziening.
Daarmee bedoelen we dat het een
voorziening is die voor iedereen beschikbaar
is. Het is echter een voorziening die niet
door het college wordt geleverd, en wordt
daarom niet genoemd in de verordening.

5

3

2

R.M.
Cornelisse

Artikel 5.2 geeft aan dat de burgemeester en
wethouders nadere regels kunnen opstellen
voor de vrij toegankelijke hulp. Welke waarde
moet er in dit licht gehecht worden aan deze
verordening?

De verordening geeft aan wat vrij
toegankelijke voorzieningen zijn. Het college
krijg van de raad het recht om nader de
inhoud te bepalen, dat wil zeggen in meer
detail aan te geven wat onder vrij
toegankelijk valt
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

5

3

verwijzing

5

3

Blz. Organisatie

2

Inspraakreactie

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

Artikel 5 en 6 zijn een nadere uitwerking van
artikel 2.9, onder a, van de Jeugdwet, waarin is
bepaald dat de gemeenteraad bij verordening
regels stelt over de door het college te verlenen
individuele voorzieningen en overige (jeugdhulp)
voorzieningen. Uit de Memorie van Toelichting
bij artikel 2.9 komt naar voren dat de burger
recht heeft op een duidelijk beeld van het
aanbod van de voorzieningen binnen de
gemeente. In deze artikelen stelt de raad
daarvoor de kaders gesteld, waarbinnen het
college van burgemeester en wethouders later
voor uitvoering nadere regels kan opstellen. Hoe
verhoudt zich deze regeling tot het recht van de
huisarts om rechtstreeks te verwijzen naar
individuele jeugdhulpvoorzieningen? Is er (altijd)
een beschikking nodig van het college van B&W?
Wel psychiater. Daardoor is geen controle van
het college over de kosten. goede harmonie?

WMO‐
adviesraad
Hillegom

wat zijn de ideeën van de gemeente m.b.t. de
voorzieningen en het "grensverkeer" Hillegom‐
Haarlem en Hillegom‐Leiden.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
In de nadere regels over voorzieningen kan
het college de voorzieningen nader
specificeren. Dit heeft niets te maken met
tot de mogelijkheid van de huisarts om
rechtstreekst te verwijzen. Na verwijzing
van de huisarts kan de
jeugdhulpaanbieder jeugdhulp bieden
zonder beschikking van het college. Zie
ook de antwoorden op inspraakreacties
over artikel 17.

We stellen een globale
taakomschrijving en
overzicht van
verantwoordelijkheden voor
rond de jeugd‐ en
gezinsteams in Hillegom.

Gemeenten in Holland Rijnland zullen voor
2015 jeugdhulp inkopen bij aanbieders die
nu ook jeugdhulp bieden aan cliënten
woonachtig in de regio. Dus ook als
aanbieders buiten de regio Holland
Rijnland zijn gevestigd. Het voorstel voor een
globale taakomschrijving van het jeugd‐ en
gezinsteam wordt niet overgenomen,
althans niet in de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
5

3

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Parnassia

Inspraakreactie

Als aanbieder van jeugd GGZ pleiten wij ervoor
om alle vormen van bemoeizorg, veldwerk en
FACT onder te brengen onder de vrij
toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen en dit
vast te leggen in de verordening. Via
bemoeizorg, veldwerk en FACT worden
jeugdigen (en hun systeem) die geen vrijwillige
hulpverlening wensen, verleid om toch een
hulpverleningstraject aan te gaan. Het is
ondenkbaar dat een beschikkingsaanvraag
hiervoor ondertekend zal (moeten) worden, al is
het maar omdat de jeugdige en soms ook de
direct betrokkenen in kwestie nog niet
gemotiveerd zijn voor de noodzakelijke
hulpverlening of behandeling.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De zorg die u noemt is bedoeld voor
mensen met ernstige psychische problemen.
Dit vraagt gespecialiseerde deskundigheid
die naar ons idee niet zomaar direct
toegankelijk moet zijn. Naast de toegang via
het jeugd‐ en gen gezinsteam is deze zorg
net als alle jeugdhulp ook toegankelijk via
verwijzing van een huisarts, jeugdarts of
medisch specialist. Een beschikking is na
verwijzing niet nodig.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
6

4

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

Inspraakreactie

De individuele jeugdhulpvoorzieningen zijn de
voorzieningen die vallen onder specialistische
hulp (pijler 4), zoals genoemd in het Beleidsplan
Hart voor de Jeugd. Het gaat om situaties waarin
ernstige of complexe problemen zijn en
waarvoor meer of andere hulp nodig is, dan
waarin het jeugd‐ en gezinsteam kan voorzien.
In dit geval is het nodig dat de jeugdige
en/ouders een aanvraag indienen. Onder
individuele jeugdhulpvoorzieningen wordt in
ieder geval de specialistische jeugdhulpverlening
pijler 4 verstaan. Dit is specialistische jeugdhulp
aan jeugdigen en ouders bij: problematische
(gezins)situaties en/of, psychiatrische
stoornissen van de jeugdige en/of, verslaving
van de jeugdige en/of, (licht) verstandelijke
beperking van de jeugdige en/of, zintuigelijke
beperking van de jeugdige en/of, lichamelijke
beperking van de jeugdige en/of, ernstige
somatische aandoening van de jeugdige. Wat
valt nou waar onder, wat ZVW en wat WMO?

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Een algemeen antwoord: onder de Jeugdwet
valt de hulp aan genoemde doelgroepen bij
opgroei en opvoedproblemen.
Hulpmiddelen (rolstoelen e.d.) voor
jeugdigen vallen nu onder de Wmo en
blijven onder de Wmo vallen. Onder de
Zorgverzekeringswet valt alle medische hulp,
maar niet de jeugd‐GGZ. De jeugd‐GGZ valt
onder de Jeugdwet. Voor gedetailleerde
informatie zie www.voordejeugd.nl, daar is
een "Geactualiseerd overzicht verdeling
AWBZ over Jeugdwet, Wmo 2015, Wet Wlz
en Zorgverzekeringswet" te vinden. De
verordening is een uitvoering van de
Jeugdwet en verwijst hiernaar. Daarmee is
beschreven over welke hulp de verordening
gaat. De inspraakreactie leidt niet tot
aanpassing van de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
6

4

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Parnassia

Inspraakreactie

Alle specialistische GGZ jeugdhulp (pijler 4)
betreft individuele jeugdhulpvoorziening
waarvoor, behoudens een directe verwijzing,
een beschikking dient te worden afgegeven. Dit
lijkt ons hogelijk onwenselijk aangezien dit zal
leiden tot een enorme toename van
bureaucratie, doorlooptijden en dus ook kosten
ook bij hulpvragen die gericht zijn op
enkelvoudige specialistische ggz problematiek.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
We denken niet dat dit zal leiden tot meer
bureaucratie dan nu het geval is. Jeugd‐
psychiatrie is nu ook niet direct toegankelijk.
Het afgegeven van een beschikking is niet
een enorm tijdrovende activiteit. Overigens
is de verordening op dit punt aangepast, een
beschikking zal in bepaalde gevallen altijd
afgegeven worden of als de aanvrager van
de voorziening dat wenst. In andere gevallen
wordt dan geen beschikking afgegeven.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

7

1

2 Zorggroep
en Katwijk
12

Een hulpvraag wordt aan het jeugd‐ en
gezinsteam voorgelegd. Hier wordt niet
genoemd dat de vraag ook aan de huisarts kan
worden voorgelegd. Dat wekt de suggestie dat
het jeugd‐ en gezinsteam dé ingang is tot
jeugdhulp. In het eerste kamer debat (feb 2014)
is gevraagd waarom er niet voor gekozen is om
bij de jggz meer te investeren in de eerste lijn
door huisartsen meer in te schakelen. Ook is
gevraagd pilots te starten zodat er meer
draagvlak komt voor de transitie. Hier is door de
staatssecretaris mee ingestemd. Er zullen pilots
komen aan de hand waarvan inkoopmodellen
voor gemeenten kunnen worden gemaakt.
Daarbij is het de bedoeling dat gemeenten,
verzekeraars, zorgaanbieders en huisartsen
gezamenlijk kijken hoe de samenwerking aan de
voorkant kan worden vormgegeven. We zijn
benieuwd op welke wijze de gemeente Katwijk
invulling geeft aan de pilots waar de
staatssecretaris aan refereert.

5

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
In artikelen 17, 18 en 19 worden de andere
wijzen van toegang geschetst, ook de
toegang via de huisarts. Samenwerking met
huisartsen is inderdaad belangrijk, maar
wordt niet in de verordening geregeld. De
verordening is niet aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

7

5

1

Adviesraad
Wmo Leiden

7

5

1

R.M.
Cornelisse

Inspraakreactie

De tekst: ‘jeugdige die zijn woonplaats heeft in
de gemeente’ zal juridisch wel correct zijn, maar
even duidelijk en beter leesbaar is (advies)
‘jeugdige die woont in/inwoner is van de
gemeente’
Artikel 7. Het lijkt mij zeer zinvol als ook de
schoolpedagoog door kan verwijzen naar
gerichte hulpverlening. Daarbij wordt er tevens
vanuit gegaan dat ouders toch al op het CJG
komen, de doelgroep in de adolescentie wordt
op deze wijze vergeten. Deze ouders en zeker
deze jongeren komen nooit op het CJG. Er zal
een aanvullende manier moeten worden
gevonden om deze groep te bereiken en hun
privacy (ook t.o.v. hun ouders) te bewaken.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Dit is de terminologie die in de wet wordt
gebruikt. Het is het meest duidelijk deze te
gebruiken. In publieksvoorlichting kan het
op andere wijze worden beschreven.
Het Jeugd‐ en gezinsteam gaat over het
besluit over jeugdhulp. De schoolpedagoog
is een onderwijsspecialist en maakt geen
deel uit van het jeugd‐ en gezinsteam.
Omdat het belangrijk is dat
onderwijsondersteuning en jeugdhulp
worden afgestemd, maken het jeugd‐ en
gezinsteam afspraken met het onderwijs
over samenwerking. Beiden werken met de
principes van 1 Gezin/1Plan. De jeugd‐ en
gezinswerker werkt bovendien outreachend
en zal regelmatig op school zijn. De
gemaakte opmerking gaat vooral over de
uitvoering en leidt niet tot aanpassing van
de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
7

5

8

6

Lid of
onderwerp

1

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

2

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Gezien de definiëring van jeugdhulp binnen de
Jeugdwet is het aan te bevelen artikel 7 uit te
breiden en op te splitsen . Dit geeft helderheid
over de al aanwezige plekken waar veel mensen
al vanzelfsprekend komen en waar hulpvragen
kunnen worden neergelegd.

7.1 ... kan met een
hulpvraag rechtstreeks
terecht bij een
basisvoorziening.
(beschrijving
basisvoorzieningen zie blz
10) 7.2 …. met een hulpvraag
rechtstreeks terecht bij het
Jeugd en gezinsteam. 7.3
Ook vanuit de
basisvoorzieningen ,
(huisarts, jeugdarts, docent/
schoolbegeleider of
maatschappelijk
ondersteuner van de
jeugdige en/of de ouders)of
medisch specialist kan de
jeugdige en/of de ouders
voorstellen om de
jeugdhulpvraag aan het
jeugd‐ en gezinsteam voor
te leggen.

Ouders en jeugdigen kunnen op veel
plaatsen terecht met vragen over opvoeden
en opgroeien. De verordening schetst de
toegang tot jeugdhulpvoorzieningen en de
plaats waar zij terecht kunnen met een
jeugdhulpvraag. Dit is een iets nauwer
begrip. In een eerdere versie van de
verordening werd ook het Centrum voor
Jeugd en Gezin genoemd als toegang tot
jeugdhulp. Dit leidde tot veel vragen en
onduidelijkheid. De verordening spitst zich
daarom nu toe op het nauwere begrip
jeugdhulpvraag en niet het bredere (vragen
over opvoeden en opgroeien). De
verordening is derhalve niet aangepast.

2

Huisarts
Groffen

Privacy blijft een punt van zorg; men kan
toestemming geven voor het opvragen van
informatie bij derden; maar het is onduidelijk
hoe er verder met de gegevens om wordt
gegaan. Het is gezien het medisch
beroepsgeheim onwenselijk rapporten op
meerdere plaatsen te laten circuleren.
Autorisatie moet duidelijk zijn en nageleefd
worden.

Advies: in beleidsregels
omgaan met (medische)
informatie specificeren.

We erkennen en herkennen dat privacy voor
veel partijen een punt van zorg is.
Gemeenten en aanbieders zijn gehouden
aan de bestaande wet‐ en regelgeving. Er
zullen alleen gegevens worden uitgewisseld
als de cliënt daar toestemming voor geeft.
Zie ook de antwoorden op andere reacties
onder Algemeen/privacy.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

8

6

1

2

Prodeba

Neem op dat een cliënt keuzevrijheid heeft wat
betreft de partij (in principe een participant uit
het jeugd‐ en gezinsteam) met wie hij het
gesprek wil voeren en dat hij dient te worden
geïnformeerd over de betreffende
keuzemogelijkheden.

Toevoegen: Daarbij worden
de jeugdige en/of zijn
ouders geïnformeerd over
hun keuzevrijheid en de
opties voor de
gesprekspartner. Op grond
van de gemaakte keuze
wordt de afspraak met de
gekozen gesprekspartner
daadwerkelijk gemaakt.

In praktijk heeft de cliënt de mogelijkheid
aan te geven met wie binnen het jeugd‐ en
gezinsteam hij het gesprek zou willen
voeren. Deze keuze wordt beperkt door de
aard van de vraag en de daarvoor benodigde
deskundigheid. We denken dat deze keuze
niet geregeld hoeft te worden. De
verordening is niet aangepast.

8

6

1

2

Prodeba

Neem op dat wordt zorggedragen voor de
identificatie van de jeugdige op grond van het
Burgerservicenummer, zoals in de Jeugdwet in §
7.2 is benoemd.

“[…….] verzamelt in overleg
met de jeugdige en/of de
ouders de noodzakelijke en
toegankelijke gegevens over
de jeugdige en zijn situatie,
waaronder het
burgerservicenummer in
verband met de identificatie,
[….].”

Het is niet nodig dit in de verordening te
regelen. In de Algemene wet bestuursrecht
staat namelijk dat iedere burger die een
verzoek doet aan of een beschikking van de
overheid vraagt, zich moet kunnen
identificeren. Daartoe zijn gegevens over
Naam Adres Woonplaats (NAW) en het
burgerservicenummer in de
Basisregistratiepersonen op genomen.

21

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

8

1

2

Neem wél een korte termijn op van bijvoorbeeld Het jeugd‐ en gezinsteam
enkele werkdagen. Ook als zorgorganisatie zijn verzamelt in overleg met de
we momenteel gebonden aan zo kort mogelijke jeugdige en/of de ouders de
termijnen, om te zorgen dat een cliënt zo snel
noodzakelijke en
mogelijk de juiste, passende zorg geboden krijgt. toegankelijke gegevens over
Vanuit diverse gemeenten blijft deze eis
de jeugdige en zijn situatie
bestaan, ook in de nieuwe situatie, en terecht
en maakt in principe binnen
naar ons idee.
enkele werkdagen een
Duidelijke, concrete termijnen zijn van belang
afspraak voor een gesprek.
om helder te maken waar een (kwetsbare) cliënt
op kan rekenen, maar ook waar zorgorganisaties
in Holland Rijnland de jeugd‐ en gezinsteams op
kunnen aanspreken, waar leden van de jeugd‐
en gezinsteams elkaar op kunnen aanspreken én
wat gemeenten van die teams mogen
verwachten.
Op dit moment leert de ervaring namelijk dat de
(langere) termijnen, die voor bijvoorbeeld de
indicatiestelling zijn gesteld, door bepaalde
organisaties ook gebruikt worden, wat de
doorstroming belemmert. Dit kan op grond van
de huidige conceptverordening in stand worden
gehouden, want wie bepaalt immers wat ‘zo
spoedig mogelijk’ is? Kijk bijvoorbeeld naar de
standaardtermijn voor een indicatie; Bureau
Jeugdzorg mag daar momenteel 8 weken over
doen. Ook wanneer sprake is van spoed wordt
doorgaans diezelfde termijn van 8 weken
gehanteerd. Dat is ons inziens echt niet
wenselijk.

6

Prodeba

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
In dit artikel is geen tijdslimiet genoemd
omdat dit tot onnodige regelgeving leidt.
Wel wordt duidelijk gemaakt dat het jeugd‐
en gezinsteam alert moet zijn op onnodige
vertraging in de procedure. De toelichting
van de verordening benadrukt dit. Verder
geldt de algemene afhandelingstermijn van
de Algemene wet bestuursrecht als kader.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

8

6

1

2

WMO
Adviesraad
Katwijk

lid 1. Hier wordt gesteld dat er zo spoedig
mogelijk een afspraak wordt gemaakt.

Een termijn stellen en
Zie hierboven.
daarbij op te nemen dat bij
dreigende overschrijding van
die termijn de jeugdige en
de ouders tijdig wordt
kennis gegeven

8

6

1

2

Zorggroep
Katwijk

De afspraak wordt zo spoedig mogelijk gemaakt. Een termijn benoemen
Zsm is geen tijdscriterium en geeft de vrager
geen enkel houvast. Welke termijn denkt de
gemeente te gaan hanteren?

Zie hierboven.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

8

6

1

2 Wmo‐
en adviesraad
3 Oegstgeest

Artikel 8 en 9. In artikel 8.1 staat: het jeugd‐ en
gezinsteam verzamelt in overleg met de jeugdige
en/of de ouders de noodzakelijke en
toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn
situatie en maakt zo spoedig mogelijk een
afspraak voor een gesprek.
Voor het verzamelen van de noodzakelijke
gegevens is niet alleen overleg maar ook
toestemming van de jeugdige en/of de ouders
nodig. In artikel 8 lid 2 wordt weliswaar
toestemming gevraagd om persoonsgegevens
te verwerken, maar zeker ook voor het opvragen
van gegevens in de zorg is altijd de toestemming
van de betrokkene(n) nodig.
In artikel 9 eerste zin staat dat bij het gesprek
over de jeugdhulpvraag tussen de jeugdige, de
ouders en het jeugd‐ en gezinsteam ook
mogelijk andere betrokkenen aanwezig kunnen
zijn. Ook hier geldt dat overleg met en
toestemming van jeugdige en/of ouders nodig is
voor de aanwezigheid van anderen. Ook voor
inzage in het dossier geldt dat toestemming van
de jeugdige en/of de ouders nodig is.

Zorgvuldige omgang met gegevens
verzameling en eventueel
gegevensoverdracht is inderdaad van
belang. We denken dat deze voldoende is
geborgd, en aansluit op de privacy
wetgeving. Er wordt overwogen of meer
nodig is, zoals bij voorbeeld een convenant
of protocol over de gegevenstrekking binnen
het sociaal domein, waarin alle betrokken
partijen afspraken maken over de inhoud en
uitwisseling van persoonsgegevens en
persoonlijke informatie van de (aanvragende
) cliënt.

8

6

1

Tevens wordt hier benoemd dat er geen termijn
aan “zo spoedig mogelijk” wordt gesteld, om
bureaucratie te voorkomen.

zie hierboven

R.M.
Cornelisse

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

8

6

2

Adviesraad
Wmo Leiden

De Raad verwijst naar zijn recent uitgebrachte
advies d.d. 27 juni 2014 inzake het onderwerp
privacy en het omgaan met persoonsgegevens.

8

6

2

R.M.
Cornelisse

Artikel 8 betreft eigenlijk de
zorgvraagverduidelijking n.a.v. een aanmelding,
als ik het goed lees. Daarin wordt noodzakelijk
en toegankelijke gegevens verzameld. Welke
gegevens zijn toegankelijk voor wie? En hoe
werkt dat als het gezin wordt aangemeld door
derden? Worden de gegevens dan verzameld
voor de afspraak met de aanstaande
zorgontvanger?

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Gemeenten eisen van aanbieders die zich
contracteren voor het leveren van
jeugdhulp, dat zij zich houden aan de
geldende wet en regelgeving over privacy.
Daarnaast onderzoeken gemeenten of
regionaal privacy protocol/beleid wenselijk
is. De opmerking heeft niet geleid tot
aanpassing van de verordening. Zie ook de
antwoorden op andere reacties onder
Algemeen/privacy.

Wachttijden zijn de
jeugdzorg echter niet
vreemd, een indicatieve
tijdsbepaling lijkt mij verre
van vertragend. Mijn
ervaring is dat er vaak
binnen 2 dagen, maar zeker
binnen een week contact
kan zijn.

In overleg met de jeugdige en zijn ouders
worden alle voor het gesprek noodzakelijke
en toegankelijke gegevens verzamelt. Dit kan
ook tijdens het gesprek plaats vinden als
door vraagverheldering alle relevante
informatie vergaard wordt. Indien het
noodzakelijk is om gegevens bij derden op te
vragen zal altijd eerst toestemming worden
gevraagd aan de jeugdige en/of zijn ouders.
We hopen middels het jeugd‐ en gezinsteam
(vroegtijdig inzetten van hulp) de inzet van
zwaardere specialistische zorg te
verminderen. En op deze manier de
wachtlijsten te verkorten. Indien er
specialistische hulp noodzakelijk is en
hiervoor een wachtlijst is zal er vanuit het
jeugd‐ en gezinsteam (gedurende de
wachtlijst periode) hulp worden geboden
om de situatie zo veel als mogelijk te
stabiliseren.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

8

3

2

De adviesraad vraagt zich af, of na het afzien van
een gesprek de inspanning van het jeugd‐ en
gezinsteam als beëindigd moet worden
beschouwd. Het is denkbaar dat de hulpvraag is
blijven bestaan en dat het jeugd‐ en gezinsteam
voorziet dat e.e.a. op termijn tot zwaardere
hulpverlening zal leiden. Welke mogelijkheden
resten dan?

6

WMO
Adviesraad
Katwijk

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Dit hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld
omdat de jeugdhulpvraag meteen duidelijk
is, of als direct verwijzen naar specialistische
hulpverlening noodzakelijk is. Dit artikel is in
de verordening opgenomen om onnodige
bureaucratie te voorkomen en mogelijk te
maken dat gedaan wordt wat noodzakelijk is
voor de hulpvraag van de jeugdige en/of zijn
ouders. Indien hulp zeer noodzakelijk en
gewenst is en ouders niet willen zal er
gekeken kunnen worden naar de
mogelijkheden van het inzetten van drang
en eventueel dwang. Geen wijziging in de
verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
8

6

9

7

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Parnassia

d

3

Prodeba

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

In dit artikel wordt onder meer de
gegevensverzameling die noodzakelijk zijn voor
de voorbereiding van het gesprek tussen
jeugdige en/of ouders en het jeugd‐ en
gezinsteam. Zoals in de toelichting te lezen valt
kan dit ook gegevens die bij derden worden
opgevraagd betreffen. De toelichting vermeld
dan ook dat er om toestemming gevraagd zal
worden en wordt gehandeld i.o.m.
privacywetgeving/WGBO. Om de privacy van de
betrokken kinderen, jeugdigen en
ouders/opvoeders te borgen, maar ook vast te
leggen hoe gegevensuitwisseling tussen
gemeente en aanbieders van jeugdzorg plaats
moet plaatsvinden, is het van belang dat een
gemeentelijk privacyreglement wordt
ontwikkeld waarbij de wettelijke bepalingen
(Wb, WGBO) en landelijke richtlijnen (KNMG)
worden geborgd.
Voeg aan het artikel het volgende toe, in
[….] en de wijze waarop de
aansluiting op het gestelde in de Jeugdwet,
toegang tot en de
artikel 2.9, lid b:
toekenning ervan onderling
goed op elkaar worden
afgestemd.

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Wij kunnen ons vinden in deze opmerking,
het opstellen van een dergelijk protocol
wordt overwogen.

Op beleidsmatig niveau maakt de gemeente
afspraken over hoe deze toegang en
toekenning wordt afgestemd. In het gesprek
wordt gesproken over andere voorzieningen
(lid d van dit artikel), en vervolgstappen
komen ook aan de orde (lid h, nieuw).
Daarnaast komt in het verslag te staan op
welke wijze de gewenste afstemming tot
stand komt. Dit samen geeft goed invulling
aan de taak die de raad krijgt opgelegd in de
Jeugdwet. De verordening is derhalve niet
aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

9

7

Eigenaarschap

2

WMO
Adviesraad
Katwijk

De jeugdige en ouder zouden meer het gevoel
moeten hebben (mede) eigenaar van een plan
te zijn.

Tekstwijziging: In het
gesprek over de
jeugdhulpvraag met de
jeugdige en de ouders door
het jeugd‐ en gezinsteam
….etc. Daarbij zou in het
gesprek aan de jeugdige en
de ouders een
toekomstscenario moeten
worden geschetst: bv. Waar
sta ik over 10 jaar of op mijn
18e wanneer de jeugdhulp
ophoudt?

Een goede opmerking, echter de
verordening is niet aangepast. Deze
opmerking heeft meer te maken met hoe
1G1P wordt vormgegeven. Dus past dit meer
in de uitwerking van de werkafspraken
binnen het jeugd‐ en gezinsteam. Het gaat
wat ver om dit in een verordening vast te
leggen. Ook omdat iedere situatie anders is.
Indien noodzakelijk kan er van de
professional verwacht worden dat dit in het
plan wordt meegenomen. In de toelichting
op artikel 10 wordt aangegeven dat het plan
samen met ouders en de jeugdige wordt
opgesteld.

9

7

3

Gezamenlijke Toevoeging:
CJG’s regio
Verkennen van de dagelijkse context
Leiden en Duin waarbinnen de jeugdige / gezin functioneert.
en
bollenstreek

Deze valt wat ons betreft onder artikel 7
(voorheen 9) a t/m c. Wij gaan ervan uit dat
de professional dit aspect altijd meeneemt
binnen de werkwijze van 1G1P. Er zal geen
wijziging in de verordening plaatsvinden.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

9

7

3

Prodeba

Voeg aan het artikel het volgende toe: “[….] kan
worden gesproken over:”
Toelichting bij het 3e streepje: van belang is om
de jeugdigen en/of hun ouders vooraf te
informeren over de eigen bijdrage, en niet
alleen als een voldongen feit in de beschikking
zoals nu in de conceptverordening is
opgenomen in artikel 15 op pagina 4.

_ De positie van de
jeugdigen en hun ouders,
zoals is genoemd op pagina
1 van de Jeugdwet (de
verantwoordelijkheid ligt
allereerst bij de jeugdigen en
hun ouders).
_ Welke vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorzieningen per
direct kunnen worden
ingezet, inclusief informatie
door wie, wanneer, hoe en
met welk doel of resultaat.
_ De eigen bijdrage die
wordt verwacht en de wijze
waarop deze bijdrage wordt
geïnd.

De medewerker van het jeugd‐ en
gezinsteam is deskundig en bepaalt met de
jeugdige en/of de ouders de inhoud van het
gesprek. Dit artikel noemt een aantal
onderwerpen die aan de orde kunnen
komen, maar is niet limitatief. De
verordening is daarom niet aangepast. De
positie van de jeugdige en ouders blijkt
vooral uit de werkwijze van het jeugd‐ en
gezinsteam, het beleid van gemeenten en
veel keuzes die gemaakt worden voor de
inrichting van het jeugdstelsel. Vrij
toegankelijke voorzieningen worden in de
verordening al genoemd als direct
toegankelijk. De ouderbijdrage geldt alleen
in situaties van jeugdhulp met verblijf buiten
de thuissituatie. Als dit aan de orde is, zal
het genoemd worden.

9

7

3

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Vind het gesprek echt met het jeugd‐ en
gezinsteam plaats of namens het team? En wie
is dat dan? Degene die het eerst contact had?

In artikel 9 dient te worden
vermeld dat het gesprek
namens het team plaats
vindt en dus niet met het
hele team.

In de gehele verordening gebruiken we de
term Jeugd‐ en gezinsteam. Men kan ervan
uitgaan dat het hier gaat om een
medewerker van het jeugd‐ en gezinsteam.
Welke medewerker of medewerkers dat
is/zijn, is afhankelijk van de casus.

9

7

3

Zorggroep
Katwijk

Verwijzing naar een vrij toegankelijke
jeugdhulpvoorziening is een verwijzing naar
zichzelf

Verwijzing naar een vrij toegankelijke
voorziening kan inderdaad het jeugd‐ en
gezinsteam zijn, maar ook naar andere
voorzieningen. Deze opmerking nemen we
voor kennisgeving aan.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

9

7

10

8

1

10

8

2

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

R.M.
Cornelisse

Artikel 9 geeft aan waarover kan worden
gesproken in het eerste gesprek. Om regie te
voeren als gemeente en transparant te zijn in
het toewijzen van zorg en rechten lijkt het
noodzakelijk dat er over deze onderwerpen
gesproken ZAL worden tijdens de
zorgvraagverduidelijking. Daarbij staat de
deskundigheid van de professional niet ter
discussie, maar wel de transparantie en
gelijkwaardigheid van de zorgvragers. Het blijft
mensenwerk, ook professionals verschillen
namelijk regelmatig van mening en inschatting.

De medewerker van het jeugd‐ en
gezinsteam is deskundig en bepaalt met de
jeugdige en/of de ouders de inhoud van het
gesprek. Dit artikel noemt een aantal
onderwerpen die aan de orde kunnen
komen, maar is niet limitatief. 'Kan' is
daarom niet veranderd in ´zal´.

3

Prodeba

Benoem dat jeugdigen en/of zijn ouders het
verslag ondertekenen, conform de
uitgangspunten uit de Jeugdwet.

De jeugdige en/of zijn
ouders ondertekenen het
verslag voor akkoord.

3

Prodeba

Voeg toe dat het uitgangspunt is dat dit binnen
bijvoorbeeld 1 week (of 5 werkdagen) gebeurt.
Toelichting: zie regel 15.

[….] worden in principe
Dit is niet nodig omdat toevoegingen aan
binnen 5 werkdagen aan het het verslag altijd mogelijk zijn. Als het
verslag toegevoegd.
verslag de basis van een verlening en
verstrekking van een individuele voorziening
is, dan kan dat totdat de voorziening is
verleend

Ondertekening is niet noodzakelijk en we
willen onnodige administratieve handelingen
voorkomen. In lid 2 staat bovendien dat de
jeugdige en‐of ouders opmerkingen aan het
verslag kunnen toevoegen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

10

2

8

Blz. Organisatie

Adviesraad
Wmo Leiden

Inspraakreactie

Het verslag van het gesprek over de
jeugdhulpvraag wordt uiterlijk binnen twee
weken aan de jeugdige overhandigd/gezonden.
Het gesprek is er opgericht dat de jeugdige zelf
of met ondersteuning een oplossing voor die
jeugdhulpvraag te vinden, om zo de jeugdige
weer volwaardig te laten functioneren.
Vervolgens volstaat u er mee eventuele
opmerkingen van de cliënt met betrekking tot
het onderzoek ‘toe te voegen aan het verslag’.
Daarmee hebben deze opmerkingen geen
enkele status en geeft u ook geen invulling aan
dit element van ‘eigen kracht’ van de cliënt. De
Adviesraad adviseert u daarom de verplichting
op te nemen dat bij eventuele opmerkingen van
de cliënt in een vervolggesprek, zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken
na ontvangst van de opmerkingen, helder wordt
beargumenteerd waarom wel of niet door het
jeugd‐ en gezinsteam aan deze opmerkingen
wordt tegemoet gekomen. In de toelichting op
dit artikel staat dat jeugdigen en/of ouders óp
elk gewenst moment toegang hebben tot het
cliëntdossier’. De Adviesraad begrijpt de
strekking van deze toelichting, maar geeft in
overweging deze te nuanceren: ‘jeugdigen en/of
ouders hebben op verzoek op korte termijn
toegang tot het cliëntdossier’.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Het gespreksverslag is de basis voor de
aanvraag en het in overleg op te stellen
gezinsplan. Als bij de toekenning van de
individuele voorziening blijkt dat de cliënt
het niet eens is met de beschikking dan
kan hij bezwaar indienen. Er is natuurlijk
altijd ruimte als een cliënt n.a.v. het
verslag een vervolg gesprek wil. Bovendien
moet het jeugd‐ en gezinsteam openstaan
voor door de cliënt in te brengen feiten en
omstandigheden tot op het moment dat
beslissing wordt genomen. Het is niet
nodig, dat in de verordening te regelen. De
uit de Algemene wet bestuursrecht af te
leiden regels over omgang met een aanvraag
en de aanvrager, laten geen handelingen
toe die de positie van de aanvrager
benadelen of tekort doen. Tot slot over de
toegang tot het dossier. Dit dossier is
digitaal, de cliënt is er eigenaar van. Daarom
is het in te zien op het moment dat de cliënt
dit wenst. De verordening en de toelichting
zijn niet aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

10

8

R.M.
Cornelisse

Artikel 10 geeft informatie over het verslag. Is al
duidelijk waar dit verslag wordt opgeslagen en
wie daar toegang toe hebben? Is dat het hele
team van jeugd en gezin, of alleen de actieve
werker? Kan ook de aanmelder terugkijken?
Kunnen ouders er digitaal in? Ook als het kind in
zijn adolescentie zit, of dit niet wenselijk vindt?

11

9

R.M.
Cornelisse

Artikel 11.2.b vind ik echt een mooi initiatief. Ik
denk dat het heel helpend en nuttig kan zijn om
met de Zelfredzaamheid‐matrix te gaan werken.
Dit doen veel gemeenten in Nederland. De
Matrix geeft op alle belangrijke domeinen van
het leven aan of er een acceptabel niveau van
functioneren is. Het blijkt namelijk lastig om aan
de opvoeding te werken als huisvesting,
inkomen of geestelijke gezondheid te wensen
over laat.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
In de proeftuin wordt gewerkt met een
digitaal dossier, waarvan de jeugdige en‐
ouders eigenaar zijn en dus altijd inzicht in
hebben. In dit dossier komt ook het verslag
te staan. Op dit moment wordt ervaring op
gedaan m.b.t. het digitale dossier, het wordt
daarna verder uitgebouwd. Uiteraard wordt
er rekening gehouden met de privacy.

Bij artikel 11 zou ik
aanbevelen om een punt d
toe te voegen over privacy
afspraken en wederzijdse
verplichtingen.
Hulpvragenden moeten naar
mijn idee zorgvuldig met de
hulpverlening om gaan. Dit
betekend met respect voor
tijd en inzet. Daar hoort ook
het nakomen van afspraken
na. Er zouden naar mijn idee
ook gevolgen aan moeten
zitten, als publieke middelen
“verspild” worden. Helaas is
de ervaring dat dit
veelvuldig voorkomt. Als
gemeente is hier duidelijker
regie op te voeren.

Dit artikel gaat over het verslag en gaat over
eventuele vervolgstappen zoals het
opstellen van het gezinsplan. Het gezinsplan
geeft de mogelijkheid voor integrale
ondersteuning. Het plan gaat uit van de
hulpvraag van de cliënt en verwoordt ook
wat de cliënt zelf met eigen kracht kan
oplossen. Het jeugd‐ en gezinsteam monitort
met de jeugdige en/of ouders de resultaten
en sturen samen bij. Artikel 20 geeft verder
de mogelijkheid om terug te komen op een
besluit als ondersteuning niet of onjuist
wordt gebruikt door de jeugdige en/of
ouders. Verder wordt privacy al geregeld in
andere wetgeving. De verordening is niet
aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

12

10

1

3

12

10

1

3

12

10

1

12

10

1

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek
Prodeba
Benoem dat jeugdigen en/of zijn ouders het
gezinsplan ondertekenen, conform de
uitgangspunten uit de Jeugdwet, en hanteer
daarbij een redelijke en wenselijke termijn.

Ouders stellen met hulp
jeugd‐ en gezinsteam
gezinsplan op. (eigen kracht,
eigen verantwoordelijkheid)

De verordening is aangepast. Het artikel
luidt nu: "De jeugdige en/of ouders stellen
samen met het jeugd‐ en gezinsteam een
gezinsplan op".

De jeugdige en/of zijn
ouders ondertekenen het
gezinsplan in principe
binnen 5 werkdagen na
ontvangst voor akkoord.

Het gezinsplan is de motivering van de
besluit tot het verstrekken van een
individuele voorziening en daarmee
bindend /verplichtend voor de aanvrager.
Ondertekening van het plan is niet
noodzakelijk.

3

Prodeba

Voeg toe dat het uitgangspunt is dat dit binnen
bijvoorbeeld 1 week (of 5 werkdagen) na het
gesprek gebeurt. Toelichting: zie regel 15.

[…] met de jeugdige en/of
de ouders in principe binnen
5 werkdagen na het gesprek
een gezinsplan op.

We zijn het met u eens dat een gesprek op
relatief korte termijn moet kunnen plaats
vinden. Dit wordt echter niet in regels
vastgelegd, voor het maken van een
afspraak geldt een redelijke termijn. Bij een
redelijke termijn moet worden gelet op de
situatie van de hulpvrager en de
dringendheid van de jeugdhulpvraag.

3

Zorggroep
Katwijk

Lid 1. Hier staat dat er een gezinsplan wordt
geschreven terwijl dat in art 11.1 nog een optie
is

Artikel 11 gaat over het verslag van het
eerste gesprek. Hierin kan worden
afgesproken dat er een gezinsplan wordt
opgesteld. Dit hoeft niet bij elke casus. De
jeugdige en/of de ouders kunnen af zien van
een gezinsplan en dan blijft het bij het
verslag. Indien men wel een plan gaat
opstellen is artikel 12 van toepassing.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

12

10

1

12

10

eigenaarschap van
plan

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

In artikel 12 staat vermeld dat het JG‐team
samen met jeugdige en/of ouders een
gezinsplan opstelt met daarin o.a. vermeld welke
vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen en/of
individuele j‐voorzieningen nodig zijn en
waarvoor een aanvraag indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Wordt in dit
gezinsplan ook de huisarts betrokken dan wel op
de hoogte gesteld welke hulp zijn/haar patiënt
volgens het plan nodig heeft/zal ontvangen incl.
verloop daarvan?

Eigenlijk zou de
huisartspraktijk onderdeel
moeten zijn van het jeugd‐
en gezinsteam, hoe
regelen / bekostigen we
dat?

De huisarts is geen onderdeel van het team,
maar is wel betrokken bij de proeftuinen.
Artikel 24 geeft aan dat gemeenten (over de
jeugdhulp) afspraken kunnen maken met de
(huis)arts bijvoorbeeld over doorverwijzing
naar het jeugd‐ en gezinsteam. Echter het
recht van de (huis)arts om zelf rechtstreeks
te verwijzen blijft.

Adviesraad
Wmo Leiden

De Raad onderschrijft het belang van 1 gezin 1
plan, maar vraagt meer aandacht (advies) voor
situaties waarbij er spanningen bestaan binnen
het gezin en dus in de toelichting op te nemen
dat in het gezinsplan rekening wordt gehouden
met individuele behoeften. Met andere
woorden ondanks dat er 1 plan voor 1 gezin
komt, kunnen de doelstellingen per individu
verschillen.

Als er spanningen bestaan binnen het gezin,
dan is het mogelijk dat delen van het
gezinsplan niet voor iedereen inzichtelijk
zijn. Ook is het mogelijk dat er meerder
plannen zijn, bijvoorbeeld bij jeugdigen
ouder dan 16 jaar of ouders die gescheiden
zijn. De opmerking leidt niet tot aanpassing
van de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

12

10

eigenaarschap van
plan

12

10

monitoring

Blz. Organisatie

3

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Cliëntenraad
Cardea

Wanneer hebben jongeren recht op een eigen
plan los van het gezin ?

Leeftijd is bepalend voor wie de jeugdhulp
kan aanvragen en voor wie het dossier van
de jeugdige mag inzien. Voor jeugdhulp aan
jongeren jonger dan 12 jaar is altijd
toestemming van de ouders nodig. Tussen
12 en 16 jaar kan de jeugdige jeugdhulp
vragen samen met de ouder of de wettelijk
vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar kan de
jongere zelf jeugdhulp vragen. Voor
kinderen ouder dan 16 jaar, hebben ouders
pas inzicht in het dossier als het kind
toestemming geeft. De gemaakte opmerking
leidt niet tot aanpassing van de verordening.

Prodeba

Neem de monitoring/ evaluatie en bijstelling van De inhoud van het
het gezinsplan op, inclusief de termijnen die
gezinsplan wordt elke 6 à 8
daarvoor het uitgangpunt vormen.
weken met de jeugdige
en/of zijn ouders
geëvalueerd, om te bekijken
hoe het met de doelen en de
voortgang staat, en waar
nodig bijgesteld. Bijstelling
vindt verder tussentijds
plaats op grond van
aanpassing van de afspraken
met de betrokken
jeugdhulpvoorzieningen.

Eens, echter is dit geen onderdeel dat zo
specifiek in de verordening moet worden
opgenomen. Het gezinsplan is geen statisch
document. Er kunnen afspraken aan
toegevoegd worden, wanneer dat naar
inzicht van de jeugdige en/of de ouders en
het jeugd‐ en gezinsteam van belang is. Dit is
casus afhankelijk en past binnen de
werkwijze 1G1P.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

12

10

naam plan

Wmo M.
Edelaar

Gezinsplan, kan hier nog van gesproken worden Gezinsplan ; voorwaarde is
wanneer de jeugdige ( 16+?) geen toestemming dat ouders en jongere
geeft dat ouders betrokken worden?
samenwerken.

We hebben gezocht naar een naam die
aansluit bij de principes van 1 gezin/1 Plan,
vandaar de naam gezinsplan. Als slechts 1
persoon betrokken is, dan is dit inderdaad
een beetje scheef. Jongeren boven 16+
mogen zelf een aanvraag voor jeugdhulp
doen, daarom kunnen we niet als
voorwaarde stellen dat ouders meewerken.
Dit neemt niet weg dat meestal wenselijk is
dat het sociaal netwerk betrokken is bij de
hulpverlening. De inspraakreactie leidt niet
tot aanpassing van de verordening.

12

10

plan
overhandigen

Adviesraad
Wmo Leiden

De Raad adviseert hier ook op te nemen dat het
plan aan de jeugdige en/of ouders wordt
overhandigd, overeenstemmend met artikel 10,
lid 1.

Het gezinsplan wordt door de jeugdige en‐
ouders samen met het jeugd‐ en gezinsteam
opgesteld en komt in het dossier te staan
waar zij zelf inzicht in hebben.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

13

11

1

3

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

In artikel 13 is bepaald dat jeugdigen en/of de
ouders een aanvraag voor een individuele
jeugdhulpvoorziening kunnen indienen bij het
jeugd‐ en gezinsteam.
Het tweede lid bepaalt dat het jeugd‐ en
gezinsteam de aanvraag begeleidt. Hiermee
wordt ook mogelijk gemaakt dat ter
voorkoming van onnodige administratieve
lasten, een door de jeugdige of zijn ouders
ondertekend verslag of plan als aanvraag kan
worden aangemerkt.
Het college van B&W beslist over de aanvraag
maar kan via een apart besluit deze
bevoegdheid delegeren aan het jeugd‐ en
gezinsteam. Het is op zich goed dat B&W de
beslissingsbevoegdheid delegeert naar ter zake
kundige professionals maar het betekent wel
dat het jeugd‐ en gezinsteam beslist over de
eigen aanvragen.

13

11

1

4

Prodeba

Voeg een artikel toe (bijvoorbeeld artikel 13, lid Indien het verslag en/of het Ondertekening voegt in juridische zin niet
4):
gezinsplan niet voor akkoord zoveel toe. Het plan wordt er niet meer of
is getekend kan deze ook als minder bindend door.
aanvraag dienen, tenzij de
jeugdige en/of zijn ouders
expliciet hebben
aangegeven geen aanvraag
te willen indienen.

Het jeugd‐ en gezinsteam krijgt inderdaad
de bevoegdheid om over aanvragen te
beslissen. Dat is vergelijkbaar met
gemeentelijke ambtenaren die namens het
college besluiten nemen. Het gaat
overigens om een mandaat, niet om
delegatie van bevoegdheden. Overigens is
artikel 11 (voorheen 13) in bewoordingen
aangescherpt zodat de geschetste taken
beter zijn verwoord.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

13

1

11

Blz. Organisatie

R.M.
Cornelisse

Inspraakreactie

Betekend het dat de cliënten met naam en
toenaam inclusief problematiek bekent worden
op het gemeentehuis? Wie hebben waar
toegang toe? Of is de jeugdzorgaanbieder zijn
eigen opdrachtgever? De alinea waarin
uitgelegd wordt dat een aanvraag ook een
ondertekend verslag kan zijn, vind ik een heel
zinnig besluit. Enkel mondeling lijkt me weinig
transparant en daarmee niet bevorderlijk voor
de kwaliteit. Ik zou er wel voor willen pleiten dat
er een termijn komt om tot een diagnose te
komen. In de huidige praktijk leidt het wachten
op onderzoek, vaststelling, bespreking en
doorverwijzing tot ellelange vertragingen.
Daarom zou ik willen pleiten voor duidelijke
termijnen.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Nee, de gegevens over de jeugdhulpvraag en
het gezinsplan van de cliënt worden niet
bekend bij de gemeente. De cliënt bepaalt
zelf wie toegang krijgt tot zijn dossier. Snelle
en adequate afhandeling van
jeugdhulpvragen is van belang. De Algemene
Wet bestuursrecht schrijft voor dat het
college binnen 8 weken moet besluiten. We
willen echter dat gedaan wordt wat nodig is.
Soms moet en kan dat snel. Soms moet het
juist wat langer duren om zorgvuldigheid te
bereiken. We verwachten deskundigheid van
professionals en dat zij in staat zijn een
goede afweging te maken. De opmerking
leidt niet tot aanpassing van de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

13

1

11

Blz. Organisatie

Raad voor
Wonen Zorg en
Welzijn
(=adviesraad
van de
gemeenteraad
) het CJG en
het STJJHR

Inspraakreactie

Het college van B&W besluit een individuele
jeugdhulpvoorziening te verlenen (hoofdstuk 1,
art. 13). Dit voorstel gaat voorbij aan het
gedachtegoed van eigen kracht en eigen regie
van de ouders en de professionaliteit van de
aanvrager ( het jeugd‐ en gezinsteam). Het
bevordert de bureaucratie. Dit is juist iets wat
wij niet wenselijk achten. Wij hebben ook
vraagtekens bij de privacy: hoe kan dit
gewaarborgd blijven in een kleine gemeente,
waar de mensen elkaar kennen. Hel lijkt er op
dat het indicatie proces nu bij de gemeente
komt te liggen . Dit zal niet bevorderend werken
m.b.t. het vertrouwen van de ouders in het CJG
en het jeugd‐ en gezinsteam en werkt
belemmerend in het snel schakelen, in de korte
lijnen, zwaar waar nodig en licht waar het kan,
etc. Ook hier een apart protocol (liefst regionaal
wat verschillen in het toekennen van jeugdhulp
in de diverse gemeenten) en ook dat protocol
dient buiten de verordening te worden
gehouden. Met betrekking tot de jeugd‐ en
gezinsteams hopen wij dat de werkwijze: 1
gezin, 1 plan en 1 casemanager niet wordt
verlaten. Vooral de casemanager is heel
belangrijk voor de ouders en de jongere.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De Jeugdwet geeft het college de
bevoegdheid om te besluiten over een
individuele voorziening, daarom staat dit zo
in de verordening. In onze regio zal het
college deze bevoegdheid mandateren aan
het jeugd‐ en gezinsteam, omdat zij
daarvoor de deskundigheid bezitten. In de
verordening wordt ook geregeld voor welke
voorzieningen dit besluit nodig is. We vatten
uw opmerking op als u liever geen formele
besluiten wilt van het college. Het voordeel
van dit standpunt is dat er minder
bureaucratie is. Het nadeel is dat de cliënt
geen mogelijkheid heeft formeel bezwaar te
maken als hij niet de zorg ontvangt die hij
wenst. Om bureaucratie te voorkomen is de
verordening veranderd (artikel 13, voorheen
15). Er staat nu dat in ieder geval een
beschikking wordt gegeven bij een pgb,
weigering van een aanvraag of als de cliënt
die wenst. In de andere gevallen hoeft dan
geen beschikking te worden gegeven.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

13

11

3

4

Prodeba

Benoem dat jeugdigen en/of hun ouders de
documenten ondertekenen.

Het voor akkoord getekende
verslag als bedoeld in artikel
10 en/of het voor akkoord
getekende gezinsplan zoals
bedoeld in artikel 12 kunnen
als aanvraag gelden.

Een aanvraag kan zowel mondeling als
schriftelijk worden ingediend (lid 1). Daarom
wordt niet geëist dat een handtekening
onder het verslag of het gezinsplan staat.
Verder willen we onnodige bureaucratie en
administratieve handelingen voorkomen.

13

11

Parnassia

Na de toelichting bij dit artikel gelezen te
hebben is het ons niet duidelijk hoe de
procedure voor het indienen of de aanvraag
individuele jeugdhulpvoorzieningen nu precies
geregeld is. De jeugdige en/of ouders dienen de
aanvraag in bij het jeugd‐ en gezinsteam (i.p.v.
bij het college) en het jeugd‐ en gezinsteam
neemt ook het besluit op de aanvraag (i.p.v. het
college)? Nadeel van deze constructie is dat het
oordeel van het college “onafhankelijker” is dan
een besluit van het jeugd‐ en gezinsteam, nu het
college nog niet betrokken is bij de procedure
die heeft geleid tot de aanvraag. Groot voordeel
van deze constructie is dat de duur van de
procedure aanzienlijk kan worden versneld als
niet de officiële Awb procedure hoeft te worden
gevolgd. Jammer is dat bij de termijn om te
beslissen wel wordt vastgehouden aan de Awb
termijnen, die in deze constructie onnodig lang
lijkt: termijn binnen 8 weken, met de
mogelijkheid van verlenging op grond van 4:14
Awb. Beter zou het zijn in de verordening een
passende, kortere beslistermijn op te nemen.

De Jeugdwet regelt dat het college besluit
over het al dan niet verstrekken van een
individuele voorziening. Dit betekent
automatisch dat ook de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is. Het
jeugd‐ en gezinsteam zal worden
gemandateerd om dit besluit te nemen. In
artikel 2 is dit nu hopelijk beter verwoord.
We hechten eraan geen termijnen te
noemen in deze verordening en juist wel
uit te gaan van de redelijke termijn zoals
dit in de Algemene
wet bestuursrecht wordt genoemd. Wat
redelijk is, is casus afhankelijk en over het
algemeen in elk geval niet langer dan 8
weken.

40

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

14

12

eigen kracht 4 Zorggroep
en Katwijk
15

In artikel 14 worden (nadat de procedure, die
snel bureaucratisch kan worden, is doorlopen)
worden de uitsluitingscriteria benoemd: 1. Op
basis van welke gegevens wordt de eigen kracht
gemeten. 2. Hoe wordt de eigen kracht
omschreven. 3. Hoe goed is het omringende
systeem bij de hulpverlener bekend om te
kunnen beoordelen/zeggen dat eigen kracht
voldoende is

In het gesprek bespreken de jeugdige en/of
ouders met het jeugd‐ en gezinsteam wat zij
zelf of met hulp van hun sociaal netwerk
kunnen doen aan het oplossen van de
jeugdhulpvraag. Dat wordt bedoelt met
eigen kracht. De jeugd‐ en gezinswerker is
een professional die via
vraagverhelderingsmethoden dit gesprek
kan voeren, en kan daarna samen met de
jeugdige/ en of ouders bepalen of de eigen
kracht voldoende is. De verordening is niet
aangepast.

14

12

sociaal
netwerk

"Familie, vrienden, buren en vrijwilligers zijn
essentieel bij de opvoeding." Hierbij kunnen
vraagtekens gezet worden. Bemoeiing met de
opvoeding door deze lieden wordt lang niet
altijd in dank afgenomen.

De geciteerde zinsnede komt uit het reeds
vastgestelde beleidsplan voor de transitie
jeugdzorg Holland Rijnland `Hart voor de
Jeugd`. In het algemeen is een goed sociaal
netwerk van grote waarde voor het
opvoeden en opgroeien van kinderen. De
gemaakte opmerking leidt niet tot
aanpassing van de verordening of de
toelichting daarop.

WMO‐
adviesraad
Lisse

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

14

tekstuele
aanpassing

4

Onder jeugdhulpvragen, vallen ook de
opvoedvragen. In de verordening bij dit artikel,
wordt steeds de jeugdige genoemd als degene
waarvoor de beschikking geld. Hoe worden de
ondersteuning/hulpverlening van de ouders/het
gezin meegenomen in de beschikking? Soms is
er maar weinig jeugdhulp nodig en veel
opvoedhulp. Dit staat ook niet genoemd in
artikel 15. Risico bij persoonsgebonden
beschikkingen is dat het systeem/het gezin
onvoldoende in de hulpverlening wordt
meegenomen en wanneer kind 2 in de
problemen raakt door gebrekkige
opvoedingsvaardigheden van ouders, hier weer
opnieuw een beschikking voor moet worden
aangevraagd. ‐In het toekomstmodel, staat dat
individuele jeugdhulpvoorzieningen/
specialistische voorzieningen moeten ook
beschikbaar zijn voor het jeugd‐ en gezinsteam
voor consultatie/afstemming. Daarvoor is in
sommige gevallen fysieke aanwezigheid gewenst
bij een gesprek. Dit alles alvorens zij met een
beschikking overgaan tot
behandeling/begeleiding. ‐Hoe is de inzet van
deze voorzieningen naar het Jeugd‐ en
Gezinsteam op deze gebieden geborgd? Dit
missen wij in deze verordening.

Voorstel van een
toevoeging bij regel 2: …..dat
de jeugdige en/of de
ouders:?

Het voorstel wordt overgenomen in de
verordening. "en/of ouders" is toegevoegd.
Voor vrij toegankelijke voorzieningen (de
opvoedhulp van het CJG of het jeugd‐ en
gezinsteam) hoeft geen besluit worden
genomen door het college of het
gemandateerde jeugd‐ en gezinsteam. Deze
voorzieningen zijn immers vrij toegankelijk.
Voor de specialistische
jeugdhulpvoorzieningen (pijler 4) zal het
daarvoor college of het gemandateerde
jeugd‐ en gezinsteam wel een besluit
moeten nemen. In hoofdstuk 3 staat het
proces beschreven van het voorbereiden van
de aanvraag voor een voorziening.

12

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

14

12

termijn

4

Neem een termijn voor het besluit op.

Het college van
burgemeester en
wethouders neemt in
principe binnen 5
werkdagen het besluit tot
het verlenen van een
individuele
jeugdhulpvoorziening en
maakt dit direct daarna aan
de jeugdigen en/of zijn

De Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing en noemt dat binnen een
redelijke termijn moet worden besloten. In
het algemeen geldt dat het besluit dan
binnen 8 weken genomen moet worden.
Maar, bij een redelijke termijn moet ook
worden gelet op de situatie van de
hulpvrager en de dringendheid van de te
bieden voorziening.

14

12

termijn

3 Zorggroep
en Katwijk
4

Hier ontbreekt een tijdscriterium

Wellicht een ruime maar
redelijke termijn van 8
weken.

zie hierboven

14

12

termijn

SPGN

Prodeba

De beschikking dient binnen 8 weken te worden
gegeven. Indien dit niet lukt, zal moeten worden
aangegeven binnen welk termijn dit wel
gebeurt. Ik zou graag zien wat de reden is van de
vertraging.

Vertraging zal worden gemotiveerd. Bij
vertraging kan het zijn dat de cliënt
onvoldoende gegevens heeft verstrekt, of
dat bijvoorbeeld adviserende hulpverleners
nog niet tot een eensluidend advies
komen. De opmerking heeft niet geleidt tot
aanpassing van de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

14

verwijzing

12

Blz. Organisatie

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

Inspraakreactie

In artikel 2.9 onder a van de Jeugdwet is bepaald
dat in de verordening regels moeten worden
gesteld over de voorwaarden voor toekenning
van een individuele jeugdhulpvoorziening, over
de wijze van beoordeling van en de
afwegingfactoren bij een individuele
jeugdhulpvoorziening. Dit artikel is een
uitwerking van deze opdracht. Bij de
besluitvorming hanteert het college van
burgemeester en wethouders de wettelijke
termijn (Awb) van maximaal 8 weken. Mogen
huisartsen ook verwijzen naar individuele
jeugdhulpvoorzieningen zonder contract? Dit is
namelijk relevant voor de ketenzorg‐afspraken
die er bestaan binnen de eerstelijnszorg. Wat
wordt vergoed? Huisarts moet gaan zorgen dat
alle samenwerkingspartners gecontacteerd
worden, anders voor kosten van patiënt?
Bekostiging per behandeling? Hoe gaat dat?

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Als de jeugdige of zijn ouders na een
verwijzing door de huisarts, de medisch
specialist of de jeugdarts kiezen voor een
aanbieder van jeugdhulp die geen contract
of subsidierelatie met de gemeente heeft en
de gemeente soortgelijke jeugdhulp wel kan
laten leveren door een jeugdhulpaanbieder
waarmee zij een contract of subsidierelatie
heeft, is de gemeente niet gehouden deze
andere keuze te vergoeden en zullen de
jeugdige of zijn ouders de kosten van deze
jeugdhulp zelf dienen op te brengen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

15

13

1

4

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

_Specialistische jeugdhulpvoorzieningen willen
we zo kort mogelijk inzetten en snel weer terug
naar de vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening
indien dan nog nodig. Over de terugkoppeling
vanuit de specialistische voorzieningen, missen
we in deze verordening afspraken.
_Specialistische ondersteuning kent soms een
wachttijd, we missen de borging van de
ondersteuning tot het gezin bij specialistische
ondersteuning terecht kan? Er kunnen nu net als
in het huidige stelsel gaten vallen en in het
kader van voorkomen van erger is dit niet
wenselijk. Bij een hulpvraag willen we al starten
met doen wat mogelijk is op dit moment.

Deze verordening regelt inderdaad niet de
informatie uitwisseling tussen het jeugd‐ en
gezinsteam en specialistische voorzieningen.
Dat wil niet zeggen dat dit niet geregeld
moet worden. We zullen dat doen in de
contractafspraken met aanbieders. In artikel
9 staat dat de mogelijkheden van jeugdhulp
worden besproken. Hieronder valt ook het
bespreken van wachttijden en eventuele
tussenoplossingen. De afspraken worden
vast gelegd in het gezinsplan (artikel 12). De
toelichting is hierop aangepast.

15

13

2

4

Prodeba

Voeg nadere informatie toe (bijvoorbeeld in sub Door wie, wanneer en hoe
c):
de verstrekking wordt
geregeld en hoe dit is of
wordt geregeld voor andere
relevante voorzieningen.

Aan dit artikel is een lid toegevoegd,
namelijk dat ook de gecontracteerde
aanbieder wordt genoemd die de
voorziening gaat leveren. Verder sluit dit
artikel niet uit dat er meer in de beschikking
kan komen te staan.

15

13

3

4

Prodeba

Voeg informatie toe, bijvoorbeeld in sub e:

Op welke wijze (met een
Aan dit artikel is het volgende lid
eventueel format),
toegevoegd: e) de wijze van verantwoording
termijn(en) & aan wie de
van de besteding van het pgb.
verantwoording van de
besteding van het PGB dient
plaats te vinden.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

15

13

3

4

WMO‐
adviesraad
Hillegom

wie is verantwoordelijk (dus aanspreekbaar)
voor de besteding van het PGB: de jeugdige of
de ouder(s)? Uit art.14 lid a blijkt dat de
jeugdige een beschikking krijgt, maar geldt dit
ook voor het PGB? Dit moet naar onze mening
worden opgenomen.
Het begrip "PGB" is nogal aan verandering
onderhevig, in ieder geval de regels. We achten
het raadzaam een definitie op te nemen of te
verwijzen naar het wetsartikel waarin het PGB
wordt omschreven inclusief alle restricties zoals
trekkingsrecht.

In artikel 15 dient duidelijk
te worden opgenomen wie
verantwoordelijk is voor het
PGB: jeugdige of ouder (of
regisseur?).

15

13

3

Adviesraad
Wmo Leiden

De Adviesraad adviseert het college dit artikel
uit te breiden met het gegeven dat het pgb
wordt verleend via trekkingsrecht. Bij voorkeur
door uitbreiding van lid 3, dan wel door er een
heldere passage hierover op te nemen in de
toelichting

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

In artikel 12 (voorheen 14) hoeft niet
worden opgenomen dat een beschikking ook
een beschikking over een PGB kan inhouden.
Dat dit kan staat namelijk in artikel 13
(inhoud van de beschikking). Artikel 12
schetst de voorwaarden voor een individuele
We stellen voor in artikel 15 voorziening. Een PGB wordt toegekend aan
een definitie op te nemen
de aanvrager van een voorziening, niet aan de
van het begrip "PGB" met
regisseur. De regels voor een PGB worden
verwijzing naar alle regels
beschreven in artikel 14, daarin wordt ook
hierover.
verwezen naar de Jeugdwet. De aanvrager
van een PGB is verantwoordelijk voor het
PGB en dus ook voor de besteding. Daarop is
de verordening niet gewijzigd. In hoofdstuk
1 is nu een definitie van het pgb
opgenomen.
Dit is in de toelichting aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

15

13

3

15

13

4

15

13

4

Blz. Organisatie

4

Inspraakreactie

R.M.
Cornelisse

Naar mijn idee zou zowel bij het PGB als bij de
zorg in natura duidelijk moeten zijn wat het
beoogde resultaat is en moet dit achteraf ook
verantwoord worden. Er zouden op den duur
resultaatverplichtingen uit voort kunnen
vloeien. Als de besluittermijnen overschreden
worden (persoonlijk vind ik 8 weken al zeer ruim
voor een gezin in problemen) wordt dit dan
doorbelast aan diegene die het mandaat hebben
gekregen? En moet er na 4 weken al aan de bel
getrokken kunnen worden bij de gemeente, om
het gesprek te openen over de reden van
vertraging?

Prodeba

Voeg toe hoe, door wie & op welke termijn(en)
de ouderbijdrage wordt geïnd:

SPGN

Wat zijn de criteria waarop het bestuursorgaan
de ouderbijdrage vast stelt? Loopt dit via het
CAK of de belasting?

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De Algemene Wet bestuursrecht schrijft
voor dat het college binnen 8 weken moet
besluiten. Als het college deze bevoegdheid
mandateert, moet de gemandateerde zich
daar ook aan houden. We willen echter dat
gedaan wordt wat nodig is. Soms moet en
kan dat snel. Soms moet het juist wat langer
duren om zorgvuldigheid te bereiken. We
verwachten deskundigheid van professionals
en dat zij in staat zijn een goede afweging te
maken. De opmerking leidt niet tot
aanpassing van de verordening.

[…] daarover in de
beschikking geïnformeerd,
inclusief de wijze waarop dit
plaatsvindt, door wie en op
welke termijn(en).

De verordening beschrijft de minimale eisen
aan de beschikking. Daarom wordt dit nu
niet genoemd. Dit neemt niet weg dat de
aanvrager uiteraard hier op enig moment
wel over wordt geïnformeerd (zie ook
hieronder).
De ouderbijdrage geldt alleen in situaties
van jeugdhulp met verblijf buiten de
thuissituatie. Niet de gemeente maar een
aangewezen bestuursorgaan int de
ouderbijdrage jeugdzorg, namelijk het CAK.
De hoogte van de ouderbijdrage is een
wettelijk vastgesteld bedrag. De hoogte is
afhankelijk van de leeftijd van het kind, het
soort zorg die het kind krijgt, en het aantal
dagen per week dat het kind buiten het
gezin is geplaatst.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

15

13

4

15

13

2b en 3d

15

13

3a

Blz. Organisatie

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

4

Inspraakreactie

In de verordening wordt niet aangegeven dat
het College een bijdrage van de ouders kan
vragen voor de te leveren zorg. De raad vraagt
daarbij aandacht voor een mogelijke stapeling
van ouderbijdrage en andere eigen bijdragen
binnen een gezin.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

De raad adviseert in de
verordening op te nemen
dat de door de gemeente
gevraagde ouderbijdrage
door de gemeente bij het
CAK wordt gemeld ter
voorkoming van “stapeling”
van eigen bijdragen die
reeds voor andere
hulpverlening wordt
gevraagd.
Gezamenlijke Door ‘beoogde’ toe te voegen kan er makkelijker ‘beoogde’ (toevoegen) duur
CJG’s regio
om aan de hand van wat nodig is te kijken of al van de verstrekking is
Leiden en Duin kan worden afgerond of dat een langere termijn
en
nodig is.
bollenstreek

Het aanwijzen van het CAK hoeft niet
geregeld te worden in de verordening. Dit is
al gedaan door het rijk.

Adviesraad
Wmo Leiden

Bij een PGB heeft de aanvrager vrijheid om
zelf een passende aanbieder te
contracteren. Wel moet het doel duidelijk
worden verwoord. De verordening is hierop
niet aangepast.

Indien een persoonsgebonden budget (pgb)
wordt verstrekt, moet volgens de Verordening
worden vastgelegd 'voor welk resultaat het pgb
KAN worden aangewend’. Deze kan‐formulering
wekt de indruk dat er ‘bestedingsvrijheid’ is. In
de toelichting wordt dit verder niet uitgewerkt.
Advies: De betreffende tekst van de Verordening
aan passen, zodat maar één uitleg mogelijk is.

We kunnen ons vinden in de intentie van de
opmerking. Namelijk dat onnodige
bureaucratie moet worden voorkomen en
dat gedaan moet worden wat nodig is. Maar
`beoogde` laat te veel ruimte voor
interpretatie. We nemen de opmerking
daarom niet over. De inspraakreactie
verwees naar artikel 12 (voorheen 14), dit
moet waarschijnlijk 13 (voorheen 15) zijn.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

15

13

3d

Adviesraad
Wmo Leiden

De Raad adviseert hier op te nemen wat de
ingangsdatum van het pgb is, overeenkomstig
artikel 15 lid 2b. Dit is ook gewenst om artikel 20
lid 4 uit te kunnen voeren.

15

13

Kwaliteit

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

Artikel 15, 20 en 21. De raad maakt zich zorgen
over de kwaliteit van de dienstverlening aan
jeugdigen en/of hun ouders vanaf 2015. In
diverse artikelen wordt gesproken over
kwaliteitseisen (art 15 lid 3 sub b), de kwaliteit
van de geleverde zorg (art 20 lid 5), een goede
prijs‐kwaliteitsverhouding bij het vaststellen van
de tarieven (art 21 lid 1), doch de eisen en/of
maatstaven voor deze kwaliteitseisen worden
niet benoemd.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De ingangsdatum gaat in zodra de
gemeente het pgb bij de SVB heeft gemeld
en daarmee de trekkingsrechten van de
cliënt ontstaan. Overigens is dit inderdaad
een punt van aandacht, we zoeken uit of het
zinvol is een ingangsdatum te noemen. De
huidige verordening noemt de punten die in
elk geval worden genoemd in de
beschikking, dat sluit niet uit dat we ook de
ingangsdatum opnemen.

De raad adviseert dan ook
de aan de kwaliteit van de
geleverde zorg te stellen
eisen op te nemen in deze
verordening, dan wel aan te
geven in welke regeling deze
eisen zijn opgenomen en
aan te geven hoe de
controle zal plaatsvinden.

Dit hoeft niet apart in de verordening
opgenomen omdat dit in de Jeugdwet is
beschreven. Dit zijn de eisen die in
hoofdstuk 4 van de Jeugdwet aan de
jeugdhulp worden gesteld. Aanvullend
daarop zullen gemeenten bij de inkoop van
zorg kwaliteitseisen noemen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
15

13

16

14

16

14

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Parnassia

Dit artikel regelt de inhoud van de beschikking.
In artikel lid 2 wordt bepaald welke voorziening
en voor welke periode de voorziening wordt
verstrekt. Wij pleiten ervoor dat een
hoofdbehandelaar vanuit een inhoudelijke
behandelnoodzaak moet kunnen
doorbehandelen wanneer zijn professioneel
oordeel daar aanleiding toe geeft. Wellicht kan
in de conceptverordening worden opgenomen
dat een hoofdbehandelaar in dergelijke gevallen
zelf via een eenvoudige en snelle procedure een
verlenging van de beschikking kan aanvragen.

Hierover zullen werkafspraken gemaakt
worden. Dit hoef niet in de verordening
geregeld te worden.

3

R.M.
Cornelisse

Spreekt wederom over nadere regels m.b.t. het
PGB. Welke waarde moet er gehecht worden
aan deze notitie in dit licht? Ik ben tevens erg
benieuwd naar hoe de kwaliteit van deze
jeugdhulp gewaarborgd gaat worden (zoals
beschreven op pagina 17).

De raad mag het stellen van nadere regels
overlaten aan het college. Dat wordt nu in
deze verordening gedaan. De verordening
regelt meer dan dat en dat is de waarde van
de verordening. Kwaliteit van de jeugdhulp
wordt bewaakt door de inspectie.

kwaliteit

Wmo M.
Edelaar

Omschrijven wat men onder goede kwaliteit
verstaat. Er kan nl. verschil van mening over
bestaan

Dit hoeft niet apart in de verordening
opgenomen omdat dit in de Jeugdwet
beschreven is. Artikel 8.1.1 van de Jeugdwet
geeft aan dat de jeugdhulp die de jeugdige
en zijn ouders met het budget wensen in te
kopen voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit
zijn de eisen die in hoofdstuk 4 van de
Jeugdwet aan de jeugdhulp worden gesteld.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

17

15

beoordeling
jeugdhulpvraag

SPGN

In de verordening kan het oordeel van
deskundigen door de jeugdhulpaanbieder
terzijde worden geschoven. Dat lijkt mij vreemd.
Maar in de toelichting wordt dit weer ontkracht:
pag. 16 verwijzing van huisarts enz.

Na verwijzing beoordeelt de
jeugdhulpaanbieder welke hulp precies
nodig is. Bedoeld wordt dus dat de specialist
die een behandelplan opstelt aangeeft wat
er moet gebeuren. Voorbeeld: de huisarts
verwijst naar een jeugdpsychiater, deze stelt
zelf een behandelplan op en niet de huisarts.
De tekst in de toelichting is aangepast.

17

15

beoordeling
jeugdhulpvraag

WMO‐
adviesraad
Lisse

Verwijzing naar jeugdhulp door huisarts,
medisch specialist of jeugdarts. Merkwaardig dat
als een deskundige oordeelt dat jeugdhulp
noodzakelijk is de jeugdhulpaanbieder, dus de
uitvoerder, kan zeggen dat dat niet nodig is. In
de toelichting staat het wat anders
geformuleerd. Daar bepaalt de
jeugdhulpaanbieder welke vorm het wordt. Wij
adviseren derhalve de tekst van de verordening
iets aan te passen.

Zie hierboven.

17

15

verwijzing

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Wanneer er verschillende soorten verwijzers zijn
naar individuele jeugdhulpvoorzieningen, is het
voor het behoud van kwaliteit, kostenbesparing
en de duidelijkheid naar jeugdigen en ouders
belangrijk dat de basis waarop
verwezen/beschikt niet teveel van elkaar
verschillen en transparant zijn. Zeker ook omdat
de jeugdarts en het jeugd‐ en gezinsteam samen
in een CJG zitten. Alle partijen moeten in
afstemming de routes bepalen. Binnen het CJG
zijn hier al gesprekken over.

Eens met de opmerking. We zien de
opmerking als instemming met dit artikel. De
verordening noemt in artikel 23 (voorheen
24) dat gemeenten met alle verwijzers
afspraken gaat maken. Het is noodzakelijk
dat het jeugd‐ en gezinsteam en de
jeugdarts, beiden onderdeel van het CJG
afspraken maken over hoe gespecialiseerde
jeugdhulp wordt ingeschakeld.

4

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

51

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

17

15

verwijzing

4

17

15

verwijzing

16 Zorggroep
Katwijk

17

15

17

17

Inspraakreactie

Gezamenlijke Klopt het dat wat in dit artikel genoemd staat,
CJG’s regio
niet overeen komt met hetgeen genoemd in
Leiden en Duin artikel 24?
en bollenstreek

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Zie hierboven

Hier wordt gesteld dat de aanbieder, na
verwijzing, alsnog vaststelt war naar zijn oordeel
de inhoud van de benodigde voorziening zal zijn.
Daarmee wordt de lokale (Katwijkse) situatie
tekort gedaan; waar een verwijzing
professioneel en volgens ingerichte protocollen
en richtlijnen wordt gedaan. Heeft de gemeente
zich voldoende op de hoogte gesteld van de
plaatselijke situatie?

Zie hierboven. Daarnaast nemen we aan dat
de gemeente Katwijk bij het maken van deze
afspraken op de hoogte is van de lokale
situatie.

Adviesraad
Wmo Leiden

Artikelen 17, 18, 22 en 23. De Adviesdraad stelt
het op prijs dat de artikelen 17, 18, 22 en 23 zijn
opgenomen in de Leidse Verordening

De werkgroep die de verordening heeft
opgesteld adviseert ze op te nemen.

15

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Artikelen 17, 18, 22 en 23. Alhoewel dit in de
Jeugdwet is geregeld, adviseren wij toch deze
artikelen op te nemen, zodat de verordening
een compleet beeld geeft van de vormen van
jeugdhulp, etc.

15

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

Artikelen 17, 18, 22 en 23. Sommige artikelen in
de verordening zijn opgenomen als optie. Zij zijn
in principe niet noodzakelijk omdat deze zaken
ook al in de wet zijn vastgelegd. Zij dragen
echter wel bij aan de duidelijkheid van de
verordening. Wij adviseren deze artikelen wel op
te nemen.

We stellen voor de artikelen De werkgroep die de verordening heeft
17,18,22,23 op te nemen.
opgesteld adviseert ze op te nemen.

De werkgroep die de verordening heeft
opgesteld adviseert ze op te nemen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
17

15

19

17

19

17

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

5

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Parnassia

Dit optionele artikel dient zeker opgenomen te
worden in de verordening aangezien hier de
door staatsecretaris van Rijn (VWS)
gegarandeerde vrije verwijzing door huisarts,
medisch specialist of jeugdarts geregeld wordt.
Wat betreft logische opbouw en leesbaarheid
van de verordening zou het wat ons betreft de
voorkeur verdienen deze vrije verwijzing te
regelen in artikel 3 Jeugdhulpvoorziening.

We nemen deze opmerking voor
kennisgeving aan. Artikel 3 waarnaar
verwezen wordt, is verwijderd uit de
verordening.

WMO‐
adviesraad
Hillegom

wat is de termijn voor "z.s.m.?"

Z.s.m. betekent een redelijke termijn, gelet
op de situatie van de hulpvrager en de
dringendheid van de te bieden voorziening .
Dat alles binnen de termijn beperkingen
van de Awb. (De inspraakreactie noemde
artikel 18 maar bedoelde waarschijnlijk
artikel 19.)

R.M.
Cornelisse

Artikel 17 (NW) spreekt over zo spoedig
mogelijk. Is het niet mogelijk hier concreter in te
zijn? Er is bekend dat er een kind per direct uit
huis gehaald kan worden wanneer er gevaar
dreigt. Dit artikel laat naar mijn idee te veel
ruimte voor discussie over wat spoedeisend is
en hoe spoedig mogelijk was.

Zie hierboven.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
19

17

20

18

20

18

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Parnassia

In dit artikel wordt aangegeven dat het college
in spoedeisende gevallen zo spoedig mogelijk
een passende tijdelijke voorziening treft. Het is
op basis van de conceptverordening niet
duidelijk wanneer een situatie kan worden
aangemerkt als spoedeisend. Aanbieders van
jeugd GGZ werken met grofweg drie categorieën
patiënten: patiënten in crisis, subacute
spoedgevallen en reguliere patiënten. Patiënten
in crisis worden direct gezien, subacute
spoedgevallen worden binnen twee weken
gezien en voor reguliere patiënten gelden de
gepubliceerde wachtlijsten.

Uw suggestie zullen we meenemen in het
maken van afspraken met
jeugdhulpaanbieders.

3

R.M.
Cornelisse

De Algemene wet bestuursrecht biedt
daarvoor het instrumentarium. Dit hoeft
niet in de verordening te worden geregeld.

4

Adviesraad
Wmo Leiden

(18.3 NW) zou het niet gerechtigd zijn dat als er
opzettelijk geprobeerd is te frauderen hier ook
een boete aan verbonden wordt? Alleen
(gedeeltelijk) terugbetalen lijkt mij wat
minimaal.
In lid 4 is vastgelegd dat een pgb binnen een jaar
na uitbetaling kan worden ingetrokken. In de
toelichting wordt een termijn van zes maanden
genoemd. Advies: in de tekst van de verordening
vasthouden aan zes maanden.

De tekst in de toelichting is gewijzigd zodat
verordening en toelichting overeen komen.
De termijn is een jaar.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

20

18

4

R.M.
Cornelisse

(18.4 NW) De ervaring leert dat ouders bang zijn
de PGB te verliezen voor “zware tijden”. Daarom
maken ze altijd het budget op, ook als ze het op
dat moment eigenlijk niet nodig hebben. Dit
doen zij om te voorkomen dat het budget
ingenomen is als ze het wel (weer) nodig
hebben. Daarom zou ik er voor kiezen om deze
periode langer te maken, of anders een
versnelde procedure te maken voor her‐
aanvraag. Om te voorkomen dat ze het uitgeven
om het tot hun beschikking te houden. Zeker
gezien er op pagina 18 al gesproken wordt over
6 maanden. Het zal maar net zomervakantie
zijn….

Een PGB wordt straks niet meer direct aan
de aanvrager uitgekeerd, maar via
trekkingsrechten ter beschikking gesteld.
Het SVB voert dit uit en controleert. Dit
verandert het gebruiken van PGB's denken
we. Iedere uitbetaling van het trekkingsrecht
moet getoetst worden aan de voorwaarden
waaronder het PGB is gegeven. Dit artikel
regelt dat wanneer het PGB niet gebruikt
wordt waarvoor het bedoeld is dat het dan
teruggevorderd kan worden. In het artikel
staat de juiste termijn, namelijk 1 jaar. Dit
lijkt ons voldoende. In de toelichting stond
per abuis 6 maanden. Dit is aangepast.

20

18

5

R.M.
Cornelisse

(18.5 NW) lijkt mij heel wenselijk, al lijkt verdere
concretisering wel noodzakelijk.

Deze opmerking nemen we voor
kennisgeving aan.

20

18

2d

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Wat wordt hier bedoeld? Wanneer de jeugdige
en ouders niet meer voldoen aan de
voorwaarden van de individuele
jeugdhulpvoorziening of aan de voorwaarden
zoals gesteld in de beschikking individuele
jeugdhulpvoorziening?
Wat gebeurt er met de beschikking individuele
jeugdhulpvoorziening, wanneer de
jeugdhulpvraag is veranderd en vraag en aanbod
niet meer op elkaar aansluiten? Deze missen we
in de opties onder lid 2.

Dit artikel regelt dat de gemeente ook zelf
de situatie kan bekijken en kan besluiten om
een beslissing over individuele
jeugdhulpvoorziening te herzien, in te
trekken of terug te vorderen en onder welke
omstandigheden de gemeente dit mag doen.
Als blijkt dat in overleg met de hulpverlening
het gezinsplan wordt bijgesteld hoeft dit niet
te betekenen dat er een terugvordering
plaats gaat vinden.

5

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

20

18

5

WMO
Adviesraad
Katwijk

Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening,
intrekking of terugvordering. De adviesraad gaat
er van uit dat dit bij beschikking aan de cliënt
wordt meegedeeld, zodat de rechtspositie van
de cliënt is gewaarborgd.

21

19

6

Prodeba

Voeg toe, conform de conceptverordening van
de VNG:

21

19

R.M.
Cornelisse

(19 NW) er zijn verschillende kwaliteitsnormen,
buiten salaris om. Wordt er ook rekening
gehouden met het HKZ keurmerk of de
“effectieve interventies onderzocht door het
NJI”? Lijkt mij belangrijker dan de salarisschaal.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De jeugdige en/of de ouders moeten hier
inderdaad op worden gewezen. Dit hoeft
echter niet altijd in de beschikking komen te
staan en is daarom niet opgenomen in de
verordening.

c. een redelijke toeslag voor
overheadkosten;
d. een voor de sector reële
mate van non‐productiviteit
van het personeel als gevolg
van verlof, ziekte, scholing
en werkoverleg;
e. kosten voor bijscholing
van het personeel.

Bij het opstellen van de verordening hebben
we ervoor gekozen deze punten niet op te
nemen. We hebben dat gedaan om flexibel
te kunnen zijn, en per aanbieder de juiste
afspraken te kunnen maken. Het artikel
benoemd nu de punten waar in elk geval
rekening mee wordt gehouden. Dat sluit niet
uit dat er ook andere punten zijn. De
verordening is niet aangepast naar
aanleiding van de inspraakreactie.
Jeugdhulp zal zeker aan kwaliteitseisen
moeten voldoen. Dit artikel gaat echter over
het bepalen van de hoogte van de prijs, niet
over kwaliteitseisen. De verordening is niet
aangepast op de punt.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

22

20

Vertrouwens 6
persoon

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

Artikel 22 geeft aan dat het college van
burgemeester en wethouders jeugdigen en
ouders erop moet wijzen dat zij zich desgewenst
kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke
vertrouwenspersoon.
Voor sommige jeugdigen en/of ouders is het
kiezen van een onafhankelijk
vertrouwenspersoon niet zo makkelijk. De
consulenten van MEE kunnen in principe deze
functie vervullen mits ze onafhankelijk zijn. Dat
kan als de consulent onafhankelijk is van de
moederorganisatie en de betreffende consulent
geen deel uitmaakt van het jeugd‐ en
gezinsteam.

22

20

Vertrouwens
persoon

WMO
Adviesraad
Katwijk

In de beleidsnota Hart voor de Jeugd onder 4.4.
wordt vermeld dat ouders en jeugdigen een
beroep kunnen doen op een onafhankelijk
vertrouwenspersoon. Om de onafhankelijkheid
te waarborgen wordt deze vertrouwenspersoon
aangesteld door gezamenlijke gemeenten

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De verordening noemt dat de gemeente een
vertrouwenspersoon instelt. De verordening
regelt niet wie het gaat uitvoeren. De
inspraakreactie leidt daarom niet tot
aanpassing van de verordening. De
vertrouwenspersoon wordt overigens
landelijk geregeld. Gemeenten hebben
ervoor gekozen dat de VNG dit namens hen
inkoopt bij de Stichting AKJ, een stichting die
op dit moment ook het vertrouwenswerk
voor de jeugdzorg uitvoert.

Advies: Bij de keuze tot en
aanstelling van zo een
vertrouwenspersoon de
jeugdigen en/of de ouders
betrekken

zie hierboven
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
22

20

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Parnassia

Inspraakreactie

Dit artikel is een van de artikelen waar nog een
keuze gemaakt moet worden of deze wel of niet
in de verordening op moet worden genomen
(schuin gedrukt). Graag zien wij dit artikel wel
opgenomen in de Jeugdverordening b.v. in de
vorm een te benoemen gemeentelijke
kinderombudsman die toeziet op de zorgplicht
van het jeugd‐ en gezinsteam/college en die het
burgers mogelijk maakt in individuele gevallen
te vragen om bemiddeling of klachtbehandeling.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Zie hierboven
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

23

22

8

6

Huisarts
Groffen

Omtrent de klachtenregeling: ouders en jeugd‐
en gezinsteam vragen beschikking aan voor hulp
bij het college. Mocht het college negatief
beschikken en de ouders zijn het hier niet mee
eens, wie gaat er dan over beslissen? Bij wie
gaan ze de klacht indienen? Ons inziens kan het
college de bezwaarafhandeling niet mandateren
naar het jeugd‐ en gezinsteam, dan komt er
verstrengeling.

Verduidelijken tot welke
bevoegde en bekwame
instantie men zich met
klachten kan melden.

Een klacht is niet het zelfde als een bezwaar
op een beschikking. Een bezwaar dient een
cliënt in als hij het niet eens is met een
beslissing van het college. Een klacht gaat
vaak over bejegening. Voor zowel klachten
als bezwaren kennen gemeenten al
procedures die maken dat zij onafhankelijk
worden beoordeeld. Dit hoeft niet nader
geregeld te worden in de verordening. Dit
neem niet weg dat de cliënt wel
geïnformeerd moet worden over de
mogelijkheden van indienen van een klacht
of bezwaar. Gemeenten zullen daar zorg
voor dragen. Bijvoorbeeld door in de
beschikking te noemen hoe bewaar kan
worden gemaakt tegen de beslissing. In
artikel 15 eerste lid wordt dit geregeld.

23

22

tekstuele
aanpassing

Adviesraad
Wmo Leiden

Advies: de passage ‘jeugdigen of ouders’
vervangen door ‘jeugdigen en/of ouders’.

Het voorstel is overgenomen, "en/of ouders"
is toegevoegd.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw
23

22

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

6

Volgens artikel 23 behandelt het college van
burgemeester en wethouders klachten van
jeugdigen en/of ouders die betrekking hebben
op de wijze van afhandeling van
jeugdhulpvragen en aanvragen als bedoeld in
deze verordening, overeenkomstig de
bepalingen van de Verordening
Klachtbehandeling van de gemeente.
Klachten over de wijze van afhandeling van
jeugdhulpvragen zullen volgens de Jeugdwet in
eerste instantie worden behandeld conform de
klachtenprocedure van de aanbieder van de
jeugdhulp. Klachten over de afhandeling van
aanvragen en klachten die niet tot tevredenheid
worden afgehandeld door de aanbieder worden
behandeld overeenkomstig de
klachtenverordening van de gemeente. Omdat
het hier gaat om klachten waarbij naast
juridische aspecten ook zorginhoudelijke
aspecten van belang (kunnen) zijn moet de
gemeente kunnen beschikken over een
klachtencommissie met voldoende inhoudelijke
expertise.

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
De inspraakreactie beschrijft het artikel zoals
het bedoeld is. Gemeenten zullen inderdaad
moeten zorgen voor een klachtencommissie
met voldoende expertise.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

24

23

3

6

Huisarts
Groffen

In de praktijk ontstaan 2 verwijsstromen, direct
via jeugd‐ en gezinsteam en via huisartsen en
andere hulpverleners/specialisten. In de
toekomst zal dit waarschijnlijk meer in
samenwerking gebeuren. Hoe zal er omgegaan
worden met beperkte budgetten, wie bepaalt
op een gegeven moment de urgentie. Er is
regionaal een risicospreiding afgesproken, maar
het is niet denkbeeldig dat er schaarste ontstaat,
tenslotte betreft het ook een
bezuinigingsoperatie.

Advies: nadenken over en
formuleren van een
eventueel urgentie/
wachtlijstbeleid

Eens met de opmerking. Dit wordt
meegenomen in de uitwerking van het jeugd‐
en gezinsteam.

24

23

3

6

Huisarts
Groffen

De huisartsen willen graag met u om de tafel
voor nadere afspraken omtrent de verwijzingen.

Gemeenten willen dit ook.

24

23

3

6

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Naar onze mening moet hieraan regelingen
Aan artikel 24 dienen
worden toegevoegd over controle op uitvoering, regelingen te worden
evaluatie en bijstelling.
toegevoegd over controle op
uitvoering, evaluatie en
Ook moeten de "nadere afspraken" worden
bijstelling.
opgenomen als bijlage, zodra deze afspraken
Aan artikel 24.3 moet
zijn gemaakt.
worden toegevoegd dat
gemaakte en te maken
"nadere" afspraken worden
opgenomen als bijlage bij de
verordening.

Controle op uitvoering, evaluatie en
bijstelling hoeven niet in de verordening te
worden geregeld. Op casusniveau is
evaluatie en bijstelling onderdeel van de
hulpverlening en verantwoordelijkheid van
de hulpverlener. Toezicht en controle op de
hulpverlening die aanbieders leveren hoort
bij het opdrachtgeverschap. De nadere
afspraken worden niet als bijlage van de
verordening opgenomen, omdat zij daar
geen onderdeel van zijn. Besluitvorming
door college over deze afspraken zijn in
principe openbaar.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

24

23

3

6 Zorggroep
en Katwijk
18

In de toelichting wordt verwezen naar art. 2.7,
lid 4 van de Jeugdwet. Het is opvallend dat het
vervolg van de zin** wordt weggelaten, een zin
die zo belangrijk is voor de jggz en vanwege de
samenstelling van de jeugd‐ en gezinsteams
(wel en niet BIG geregistreerde hulpverleners.

24

23

3

R.M.
Cornelisse

(20.2 NW) wederom die nader te bepalen
regels….

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Er wordt gerefereerd naar de volgende frase
uit artikel 2.7 lid 4 van de Jeugdwet:
" Het college maakt afspraken met de
huisartsen, de medisch specialisten, de
jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de
voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de verwijzing, bedoeld in artikel 2.6,
eerste lid, onderdeel g, plaatsvindt,
onverminderd de daarbij te hanteren
professionele standaard als bedoeld in
artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek". Het laatste deel van deze zin is
inderdaad van belang. Maar omdat dit in de
wet al geregeld is, hoeft dat niet ook nog
eens in de verordening en is de verwijzing
naar het betreffende wetsartikel voldoende.
De verordening noemt het maken van
afspraken wel, om het algemene kader te
schetsen waarin partijen met elkaar in het
stelsel van jeugdhulp met elkaar
samenwerken.
.
Dit is een goede manier om de kaders uit
de verordening verder de specificeren en om
uitvoeringsregels op te stellen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

24

23

3

R.M.
Cornelisse

(20.3 NW) lijkt mij een vrij essentieel onderdeel
dat nu niet verder benoemd wordt. Daarbij denk
ik dat het belangrijk is ook de school
pedagoog/psycholoog een functie te geven in
deze keten. Artsen daarentegen staan erom
bekend snel door te verwijzen naar de GGZ i.p.v.
jeugdhulpverlening. Daarom wilde de GGZ ook
niet mee naar de gemeente. Hoe gaat de
gemeente ervoor waken dat de specialistische
zorg overvraagd wordt door de voorkeur van de
medici? De landelijke politici hebben hard
gevochten voor dit recht, wat nu vergeten lijkt
te worden.

De verordening noemt dat er afspraken
gemaakt zullen worden over leveren van
jeugdhulp na verwijzing. De inhoud van deze
afspraken is nog niet bekend. De
verordening is niet aangepast op de punt.

24

23

3

SPGN

Het college maakt afspraken met huisartsen,
medisch specialisten jeugdartsen en
zorgverzekeraars over de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de verwijzing
plaats vindt. Met de zorgverzekeraar lijkt me dit
logisch i.v.m. de bekostiging. Ik hoop dat het
met de anderen slechts gaat over procedures en
niet over de inhoudelijke zaken.

Correct.

28

27

tekstuele
aanpassing

Prodeba

Neem ook een verkorte citeertitel op (zoals ook Deze verordening wordt
voor de Jeugdwet is gedaan):
aangehaald als:
"Verordening Jeugdhulp
[gemeentenaam] 2015" of
"VJ [gemeentenaam]".
Op diverse pagina's (o.a. art.12 blz.3) staat als
Term
‘1gezin1plan1regisseur’
uitgangspunt "1Gezin/1Plan". Hieraan
ontbreekt het woord "regisseur" zoals dat
hanteren
bijvoorbeeld ook in het regeerakkoord is
genoemd, en zoals uitgangspunt is in de
Wmo.

Deze citeertitel is al zoals gewenst.

Algemeen

1
gezin/1plan

Blz. Organisatie

6

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

In ons beleidsplan staat dat bij 1Gezin/1Plan,
1 regisseur hoort. Omdat de werkwijze de
naam 1Gezin/1Plan heeft, gebruiken we
deze term in de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Algemeen

3D

Adviesraad
Wmo Leiden

De Adviesraad blijft zich zorgen maken over de
aansluiting van jeugdvoorzieningen op die voor
volwassenen. Hoewel deze bezorgdheid niet
direct deze verordening betreft, blijft de
Adviesraad aandacht vragen voor die
aansluiting. Zie ook het ongevraagde advies
inzake Jeugd van de Adviesraad d.d. 16
september 2013

De aansluiting van jeugdvoorzieningen op de
volwassenen zorg heeft de aandacht van
gemeenten. De verordening hoeft op dit
punt niet gewijzigd te worden.

Algemeen

3D

Raad voor
Wonen Zorg en
Welzijn
(=adviesraad
van de
gemeenteraad
) het CJG en

Ook is er te weinig verband tussen de WMO‐wet
en de Participatiewet. In gezinnen waar het niet
goed gaat met een kind, is vaak al een oorzaak
te vinden op het terrein van het sociaal domein.
De verbinding en de ontschotting zal heel
noodzakelijk blijken te zijn om efficiënt aan het
werk te gaan.

De uitdaging van gemeenten is inderdaad
beleid en uitvoering van de Wmo, de
Participatiewet en de Jeugdwet te
verbinden.

Algemeen

AMHK

Wmo M.
Dubbeld

Er staat in de verordening niets over
procedure/regelgeving voor melding AMHK of
RvdK vanuit Jeugd en gezinsteam.

Benoem de procedure voor
melding AMHK door jeugd
en gezinsteams.

Algemeen

AMHK

Wmo M.
Dubbeld

AMHK/samenwerking GGD wordt in deze
verordening niet genoemd.

Benoem de samenwerking
met het AMHK/GGD

Algemeen

consultatie

WMO
Adviesraad
Katwijk

Fijn dat een eerste concept is besproken met
cliënten (jeugdigen en ouders) en dat die
reacties en die van de aanbieders in de
voorliggende verordening zijn verwerkt.

Dit hoeft niet in de verordening te worden
geregeld. Voor de samenwerking met het
Raad van de Kinderbescherming komt een
protocol.
Dit hoeft niet in de verordening te worden
geregeld. Dit behoort tot werkafspraken
over de uitvoering.
Dank voor deze opmerking.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

consultatie

Algemeen

definitie
ouders

Blz. Organisatie

Zorggroep
Katwijk

alle Prodeba

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Op pagina 4 van Hart voor de jeugd staat dat
nauw overleg is gevoerd met cliënten, huidige
zorgaanbieders en huidige financiers op alle
onderdelen van de transitie. In de toelichting
van de modelverordening Jeugdhulp 2015
Katwijk wordt op pagina 8 gesteld dat het
concept uitgebreid is besproken met… In
Katwijk en in belangrijke mate geldt dit ook voor
de regio, is het beleidsplan wel in een
voorlichtingsavond gepresenteerd maar van
vooroverleg met de huisartsen is weinig sprake.

Deze opmerking nemen we voor kennis
geving aan.

In plaats van ouders kunnen ook (andere)
vertegenwoordigers bedoeld worden. Pas dit
consequent in de verordening aan.

Dit hoeft niet te worden aangepast. De
verordening volgt de definitie die de
Jeugdwet noemt, waarin staat dat onder
ouder wordt verstaan: "gezaghebbende
ouder, adoptiefouder, stiefouder of een
ander die een jeugdige als behorend tot zijn
gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een
pleegouder."
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

doel
verordening

Blz. Organisatie

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Inspraakreactie

De verordening lijkt nu op een verordening
jeugd‐ en gezinsteam, niet een verordening
jeugdhulp. Een uitgebreide inleiding (ondanks
de toelichting) zou meer helderheid geven over
hoe de hulp aan jeugd in de gemeente in elkaar
zit. Met daarin het toekomstmodel, CJG als
koepel met daaronder diverse pijlers. Bij het CJG
kunnen immers ouders/verzorgers en
professionals terecht met al hun vragen over
opvoeden en opgroeien.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Een gemeentelijke verordening is een
wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.
De Jeugdwet verplicht de gemeente een
aantal onderwerpen middels een
verordening te regelen. Met deze
verordening legt de gemeenteraad onder
andere de bevoegdheid om de jeugdhulp uit
te voeren middels het jeugd‐ en gezinsteam
neer bij het college. Het jeugd‐ en
gezinsteam werkt namens het college om de
Jeugdwet uit te voeren. Het beleid, waar u
in deze vraag op doelt, is in het beleidsplan
vastgelegd. Dat hoort niet in een
verordening. Voor de goede orde is er een
passage over het toekomstmodel in de
toelichting opgenomen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

drang en
dwang

Blz. Organisatie

R.M.
Cornelisse

Inspraakreactie

Daarnaast ben ik erg nieuwsgierig hoe de
koppeling tussen vrij toegankelijke hulp en
gedwongen hulpverlening georganiseerd wordt.
Alle professionals hebben zich te houden aan de
meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Dus er zal doorgepakt moeten worden
in sommige gevallen, ook als ouders niet willen,
niet verder ontwikkelen of niet kunnen. Hoe
verhoud zich dat tot de eigen kracht en het
staan in de gemeenschap van het team. Hoe
wordt voorkomen dat de jeugd en gezinsteams
dezelfde last gaat dragen als Bureau Jeugdzorg,
het beschermen en ondersteunen vanuit één
organisatie. Dit leidde ertoe dat ouders geen
hulp durven te vragen, uit angst de regie te
verliezen.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Deze inspraakreactie vraagt naar de
uitvoering van de jeugdhulp in de praktijk en
leidt daarom niet tot wijziging van de
verordening. Deze punten hebben wel onze
aandacht. Voor de visie op deze punten
verwijzen we naar het Beleidsplan transitie
jeugdzorg Holland Rijnland "Hart voor de
Jeugd"
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

drang en
dwang

Blz. Organisatie

Wmo M.
Dubbeld

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Soms willen ouders en/of het kind geen hulp en
stellen ze zich vermijdend op. Hoeveel drang kan
het jeugd en gezinsteam uitoefenen?
(Verhouding Eigen Kracht en veiligheid/optimale
ontwikkeling jeugdige).

Zorg dat voldoende duidelijk
is welke mate van drang
uitgeoefend kan worden
door het jeugdhulpteam,
wanneer vrijwillige hulp niet
meer toereikend is, maar
Jeugdbescherming nog niet
aan de orde is. En benoem
hoe verantwoordelijkheid
genomen wordt wanneer de
veiligheid van een kind in
gevaar dreigt te komen.

Drang is moeilijk te kwantificeren. Daarom is
dit ook niet in regelgeving zoals een
verordening te vatten. We houden ons aan
de Jeugdwet. Daarin staat dat
jeugdhulpverlening vrijwillig is, tenzij zij door
de rechter wordt opgelegd. De jeugdhulp
van het jeugd‐ en gezinsteam is altijd
vrijwillig. Bij zorgen over de ontwikkelingen
en veiligheid en vermoedens van
kindermishandeling zal het jeugd‐ en
gezinsteam overleggen met of melding doen
bij het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling of de Raad van de
Kinderbescherming. Zorgen worden altijd
besproken met ouders. Je zou kunnen
zeggen dat in zo’n situatie “drang” ontstaat.
Ouders zijn niet verplicht mee te werken,
maar zullen wel drang ervaren. Drang kun je
zien als het “dwingend” motiveren van
ouders in het belang van hun kind. De
verordening is niet aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

eigen kracht

Algemeen

Algemeen

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Wmo M.
Dubbeld

Waar zit eigen kracht als het gaat om de keuze
voor een hulpverlener of instelling? Heeft de
cliënt enige keuze hierin? Wordt klant
geïnformeerd over de mogelijkheden?

Maak de cliënt mondig en
eigenaar van een probleem.
Informeer ouders en
jongeren duidelijk over de
mogelijkheden van
hulpverlening en
hulpverleners en biedt een
bepaalde mate van
keuzevrijheid om ook daarin
de eigen kracht aan te
spreken en daarmee de kans
op succesvolle interventies
te vergroten.

De cliënt stelt samen met het jeugd‐ en
gezinsteam een plan op en bespreekt de
beste mogelijkheden. De cliënt is hierin aan
zet. Het jeugd‐ en gezinsteam ondersteunt
hierbij. De gemeente maakt afspraken met
de jeugdhulpaanbieders. Indien deze niet
voldoet kan er middels een PGB een andere
jeugdhulpaanbieder worden mits dit binnen
de gestelde voorwaarden past.

financiën

R.M.
Cornelisse

Wellicht heb ik niet het hele proces gevolgd en is
het een en ander elders te vinden. Ik denk
echter wel dat we moeten proberen een
gezonde gemeente te blijven, met een gezonde
jeugd, maar ook gezonde financiën. Er is veel
geïnvesteerd in kwaliteitsmanagement binnen
de jeugdzorg, pluk daar de vruchten van.

Deze opmerking nemen we voor
kennisgeving aan. Gezonde financiën heeft
onze aandacht.

inspraakprocedure

R.M.
Cornelisse

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te
reageren op de verordening jeugdhulp die
openstaat voor inspraak. Ik wil daarbij de
opmerking maken dat ik het heel lastig vind dat
u deze openstelt in een vakantieperiode waarin
vele in deze prachtige badplaats iets anders aan
het doen zijn dan “droge verordeningen” lezen.
Desalniettemin gaat het onderwerp mij te zeer
aan het hart om deze kans voorbij te laten gaan.

Deze opmerking nemen we voor
kennisgeving aan. De transitie van de
jeugdzorg brengt veel werk met zich mee,
niet alles laat zich goed plannen. Uitstel tot
na de zomervakantie was niet mogelijk.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

kwaliteit

Blz. Organisatie

R.M.
Cornelisse

Inspraakreactie

Zijn de interventies die gebruikt worden binnen
de verschillende pijlers gebonden aan
kwaliteitslabels als HKZ en “effectieve
interventies van het NJI?”

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet moet
voldoen aan de kwaliteitseisen die de
Jeugdwet noemt. HKZ en "effectieve
interventies van het NJG" zijn daarin niet
genoemd. Uiteraard zullen gemeenten bij
de inkoop wel kwaliteitseisen stellen. De
opmerking leidt niet tot wijziging van de
verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

leeftijd

Blz. Organisatie

Cliëntenraad
Cardea

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Wat doet het J&G team als ouders en jongeren
tegenover elkaar staan ?
Worden jongeren altijd alleen gehoord los van
hun ouders ?
In deze verordening wordt ervan uitgegaan dat
ouders en jongeren gelijke belangen hebben.
Dat is in de praktijk vaak niet zo. Hoe gaat de
verordening borgen dat jongeren apart gehoord
kunnen worden en ook een eigen plan kunnen
krijgen ?

In de verordening opnemen
dat jongeren vanaf
bijvoorbeeld 16 om een
eigen toekomstplan kunnen
vragen en vanaf 12 jaar
apart gehoord worden.

De wet regelt dit al, de gemaakte opmerking
leidt daarom niet tot aanpassing van de
verordening. Leeftijd is bepalend voor wie
de jeugdhulp kan aanvragen en voor wie het
dossier van de jeugdige mag inzien. Voor
jeugdhulp aan jongeren jonger dan 12 jaar is
altijd toestemming van de ouders nodig.
Tussen 12 en 16 jaar kan de jeugdige
jeugdhulp vragen samen met de ouder of
wettelijk vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar
kan de jongere zelf jeugdhulp vragen. Voor
kinderen ouder dan 16 jaar, hebben ouders
pas inzicht in het dossier als het kind
toestemming geeft. In de praktijk gaat dit als
volgt: Vanaf 16 komt er een eigen plan van
de jongere als deze dit wenst. Tussen 12‐16
zal dit in overleg met ouders plaatsvinden,
tenzij er zwaarwegende redenen zijn om
hiervan af te wijken. De jeugdige kan daarbij
wel (eerst) aparte gesprekken hebben. Dit
zal ook altijd worden aangeboden. Soms
wordt ervoor gekozen om met verschillende
hulpverleners te werken voor jeugdige en
ouders als dit nodig is.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

leeftijd

Blz. Organisatie

Wmo M.
Dubbeld

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Er staat niet beschreven wat er gebeurt als
ouders iets anders willen dan de jongere. Er
staat niet duidelijk omschreven welke rechten
de jongere heeft vanaf 12 en 16 jaar. Dit heeft
effect op de rol van ouders.

Benoem hoe gehandeld
Zie hierboven.
wordt als ouders iets anders
willen dan de jongere.
Omschrijf duidelijk de
rechten van de jongere
vanaf 12 en 16 jaar of
verwijs naar wettelijke
regelgeving.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

leeftijd 18
jaar

Algemeen

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

De verordening is opgesteld voor het verlenen
van hulp aan jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.
Het is mogelijk dat voor een jongere een
hulpplan is opgesteld dat doorloopt tot een
leeftijd hoger dan 18 jaar.

De raad adviseert een goede
regeling te treffen zodat de
overdracht voor verdere on‐
dersteuning op basis van het
hulpplan naar de WMO is
geborgd.

Deze verordening gaat over jeugdhulp voor
de doelgroep die de Jeugdwet noemt, tot en
met 18 jaar. Na het 18e jaar wordt
ondersteuning geboden op basis van de
Wmo, Ziektekostenverzekering of Awbz.
Jeugdhulp kan doorlopen tot het 23ste jaar
als er geen ander wettelijk kader is. We
realiseren ons dat de taak van de gemeente
kan doorlopen tot na 18 jaar. We zijn bezig
met het ontwikkelen van beleid voor
doorlopende ondersteuning als jeugdigen dit
nodig hebben. De verordening is daarvoor
niet de plaats.

leeftijd 18
jaar

R.M.
Cornelisse

Zie hierboven.

Algemeen

leeftijd 18
jaar

WMO‐
adviesraad
Hillegom

De verordening jeugdhulp wordt tevens afgezet
tegen het gehele sociale domein. Is hier ook
specifieke aandacht voor de overgang van 18‐
naar 18+ hulp? Het is bekend dat er veel
jongeren tussen wal en schip belanden op deze
cruciale leeftijd.
In de verordening wordt weer de leeftijdsgrens Naar onze mening moet in
van 18 jaar gehanteerd.
de verordening worden
opgenomen dat ‐ als de
prognose is dat de jeugdige
en/of het gezin een
behandeling nodig heeft die
langer duurt dan tot het
tijdstip dat de jeugdige 18
jaar wordt‐ de jeugdhulp
niet de regie voert over de
totale hulpverlening.

Algemeen

leesbaar

Huisarts
Groffen

De verordening is goed leesbaar en duidelijk. De
toelichting is informatief.

Dank voor deze opmerking.

Uitgangspunt is dat het gezin zelf de regie
voert over de hulpverlening die het
ontvangt. Als het gezin daar hulp voor nodig
heeft wordt gekeken wie dit het beste kan
doen. Dit is casus afhankelijk. In het geval
van jeugdhulp zal het jeugd‐ en gezinsteam
betrokken zijn, maar neemt niet per definitie
de zorgcoördinatie op zich.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Algemeen
Algemeen

leesbaar

SPGN

Duidelijk stuk

Dank voor deze opmerking.

leesbaar

Fijn dat de verordening leesbaar is

Dank voor deze opmerking.

Algemeen

leesbaar

Een duidelijke verordening, helder omschreven.

Dank voor deze opmerking.

Algemeen

leesbaar‐
heid

WMO
Adviesraad
Katwijk
Wmo
adviesraad M.
Dubbeld
Raad voor
Wonen Zorg en
Welzijn
(=adviesraad
van de
gemeenteraad
) het CJG en
het STJJHR

Wij vinden de verordening moeilijk leesbaar, de
toelichting is duidelijker. Het valt ons op dat
veel aanvragen en beschikkingen gericht zijn op
B&W. In feite zullen veel van deze zaken
gemandateerd worden (b.v. aan het CJG en de
jeugd‐ en gezinsteams)

Voorstel tot wijziging

en wij zijn van mening dat
het noemen van het CJG en
het jeugd‐ en gezinsteam
hier veel duidelijkheid kan
verschaffen. Het CJG is
immers de paraplu, waar de
jongere, de ouders of
verzorgers en de
professionals terecht
kunnen met al hun vragen
over opvoeden, opgroeien
en het leren en dat ook
nauw verbonden is met het
jeugd‐ en gezinsteam.

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Het is de bevoegdheid van het college om
een besluit te nemen. Daarom staat dit zo in
de verordening. De verordening is niet de
plaats om een mandaat te verlenen. De
toelichting beschrijft dit. Het CJG is
inderdaad de plaats waar ouders en
jeugdigen terecht kunnen met vragen over
opgroeien en opvoeden. In artikel 4 staat
dat het jeugd‐ en gezinsteam onderdeel is
van het CJG. In een eerdere versie van de
verordening, die besproken is met cliënten,
Wmo‐adviesraden en aanbieders, werd het
noemen van het CJG als zeer verwarrend
genoemd. Dit hebben we daarom gewijzigd.
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing
van de verordening. Wel zijn we ons bewust
van het belang van communicatie over de
rol van het CJG.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

medische
diagnose

Blz. Organisatie

Rijncoepel:
SWV Wantveld
en Noordwijk‐
Binnen

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Visie en terminologie
medisch model (incl. GGZ en
gebruik van DSM
classificaties) conflicteert
met jeugdplan waarin men
wars is van het medisch
model. De indicatie vraagt
medisch model. Lichte
problematiek, dus als er
geen sprake is van een
stoornis valt nog wel samen
met het jeugdplan dat
uitgaat van de hulpvraag, bij
zwaardere problematiek,
stoornis, is een medisch
diagnostisch indicatie model
aangewezen, de bekostiging
van de ZVW is daarop
gebaseerd. Al gaande weg
zullen hier richtlijnen voor
moeten opgesteld worden.
(discussie)

Het gezinsplan sluit niet uit dat een
medische diagnose wordt gesteld. In het
gezinsplan worden afspraken gemaakt over
het beantwoorden van een jeugdhulpvraag,
afstemming tussen gezin en hulpverleners is
daarbij belangrijk. Een psychiater kan in het
kader van gemaakte afspraak behandeling
starten en daarvoor een (medisch)
behandelplan hanteren. De inspraakreactie
besluit met de opmerking dat dit een
discussiepunt is. Voor nu betekent dit dat de
verordening niet hoeft te worden aangepast.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Algemeen

onderwijs

Annelies v.d.
Vlist/Samen‐
werkings‐
verband
Passend
Onderwijs
2801

De samenwerkingsverbanden PO en VO en de
gemeenten voeren OOGO in het kader van de
Passend Onderwijs, waarbij ook de transitie
jeugdhulp onderwerp van gesprek zijn.
Er worden afspraken gemaakt over de
ontwikkelagenda. Zie de eerdere inspraakreactie
regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg. In
deze verordening worden de
samenwerkingsverbanden niet genoemd. We
gaan ervanuit dat dat de relevante inbreng
tijdens het OOGO in het kader van Passend
Onderwijs als ook de gemaakte afspraken
meegenomen wordt bij de nadere uitwerking
van deze verordening.

Artikel 2.2 lid 3 van de Jeugdwet geeft aan
dat er over het beleidsplan van de gemeente
een OOGO heeft plaatsgevonden met het
samenwerkingsverband. Dit is bij wet
geregeld en hoeft niet in de verordening
geregeld te worden. Het maken van
afspraken met het onderwijs over de
werkwijze met het jeugd‐ en gezinsteam valt
niet onder deze verordening maar binnen de
afspraken die het jeugd‐ en gezinsteam
maakt met de verschillende partners zoals
het onderwijs.

Algemeen

Overig

Zorggroep
Katwijk

Deze opmerking nemen we voor kennis
geving aan. De verordening is op hoofdlijnen
en geeft ruimte voor lokale verschillen in de
praktijk. Dat geldt ook voor Katwijk.

Algemeen

positief
advies

WMO‐
adviesraad
Lisse

De gemeente leunt zwaar op regionaal beleid en
realiseert zich niet dat er binnen de eigen
gemeente andere mogelijkheden liggen. In de
titel wordt aangegeven dat het om een
plaatselijke en niet om een regionale
verordening gaat.
Bij de bestudering van de verordening Jeugdhulp
2015 Lisse zijn we geen echte problemen tegen
gekomen. Wel is de verordening kort, maar de
Toelichting verheldert de materie prima. We
geven de verordening een positief advies mee
en stellen daarbij voorstander te zijn de
schuingedrukte gedeelten te handhaven. We
hebben nog wel een paar secundaire
opmerkingen bij de verordening.

Elke gemeente kan lokaal besluiten over de
schuin gedrukte stukken. De werkgroep die
de verordening heeft opgesteld adviseert ze
op te nemen.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

preventie

Blz. Organisatie

R.M.
Cornelisse

Inspraakreactie

De genoemde preventieve lokale voorzieningen
die ernstige problemen zouden moeten
voorkomen worden verder nergens genoemd.
Wat moet ik me daarbij voorstellen, en welke
interventies worden er ingezet. Zijn deze
onderzocht op effectiviteit?

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Preventieve lokale voorzieningen vallen
onder de basisvoorzieningen genoemd in
artikel 5 lid 1. Veel van deze voorzieningen
vallen onder het lokale preventieve
jeugdbeleid van de gemeente. Zie ook de
toelichting over het toekomstmodel. De
opmerking leidt niet tot wijziging van de
verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

preventie

Blz. Organisatie

Raad voor
Wonen Zorg en
Welzijn
(=adviesraad
van de
gemeenteraad
) het CJG en
het STJJHR

Inspraakreactie

Verder valt ons op dat de preventie niet aan bod
komt en ook de waarde van het jongerenwerk in
deze niet wordt genoemd. De rol van het
jongerenwerk is b.v. het vroeg signaleren, zij zijn
vaak een neutrale vertrouwenspersoon zonder
belangen binnen de hulpverlening en zijn heel
laagdrempelig voor de jongere. Zij coachen ook
jongeren, die problemen hebben om te
proberen met de jongere oplossingen te vinden
of eventueel te verwijzen naar het CJG. Door
hun contacten met andere organisaties in het
domein weten zij vaak waar de problemen zijn
en hoe er aan gewerkt kan worden. Door middel
van ambulant straatwerk is er meer zicht op
risicojongeren. Het is een wezenlijk onderdeel
van het beleidsplan “Hart voor de Jeugd” en de
jeugdgezondheidszorg. Ook andere preventieve
velden zoals sport, na‐schoolse opvang,
voorschoolse opvang , school, etc. Het belang
van het benutten van deze velden zal zeker het
preventief werken en het benutten van eigen
kracht en de zelfredzaamheid bevorderen. Ook
hier is geen sprake van ontschotten en
verbinden. Het is goed dat de aanmelding bij het
CJG kan zijn, dit wordt al steeds meer een
laagdrempelige organisatie. Ook voor kinderen
en ouders, maar dit moet ook op de andere
velden waar met jeugd gewerkt wordt
gepropageerd worden. Het CJG is het
aanspreekpunt als men een “niet‐pluis‐gevoel”
soms is een informatief gesprek al voldoende om
erger te voorkomen.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Gemeenten onderschrijven het belang van
preventief jeugdbeleid. Dit wordt ook in het
beleidsplan "Hart voor de Jeugd" benoemd.
Het jongerenwerk valt onder de
basisvoorzieningen (zie toelichting). In
artikel 9 wordt genoemd dat bij een
jeugdhulpvraag ook overwogen moet
worden of gebruik gemaakt kan worden van
vrij toegankelijke voorzieningen. De
inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van
de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Algemeen

privacy

3

Op welke manier wordt er in de hulpaanvraag
rekening gehouden met de privacy van de
jeugdige en de jaren des onderscheids?
Wie behandelt namens het College de
aanvragen voor de individuele
jeugdvoorziening?

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Privacy hoort niet in deze verordening thuis
omdat dit reeds is vastgelegd in andere
wetgeving. O.a. in de Grondwet art.10 en
11, de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP), Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst en Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg
.
Voor kinderen ouder dan 16 jaar, hebben
ouders pas inzicht in het dossier als het kind
toestemming geeft. Voor met name de
leeftijd 12 tot 16 moeten we uitgaan van de
professionaliteit van de jeugd‐ en
gezinsteams. Wij gaan er vanuit dat dit
casusafhankelijk wordt beoordeeld. De
aanvraag voor een individuele
jeugdvoorziening wordt namens het college
door een jeugd‐ en gezinsteamlid behandeld
als de aanvraag via het CJG binnen komt. De
vraag voor een individuele
jeugdhulpvoorziening kan ook bij de
huisarts, medisch specialist of jeugdarts
binnenkomen. Zij kunnen dan direct naar de
jeugdhulpvoorziening verwijzen

79

Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Algemeen

privacy

Zorggroep
Katwijk

We missen in de verordening een passage over
de omgang met privacy binnen het team. Wordt
hier nog iets naders over vastgesteld? Artsen en
Big geregistreerde psychologen kunnen geen
verantwoording afleggen over individuele
patiënten maar moeten wel kunnen behandelen
en doorverwijzen. BIG artikel 88***. Nu al wordt
te vaak een diagnose gevraagd door
verstrekkende instanties.

Algemeen

subregio

WMO‐
adviesraad
Hillegom

Jeugdhulp gaat over regionaal en subregionaal.
De verordening moet door iedere gemeente
worden vastgesteld.
De uitvoerders werken (sub)regionaal.
Voorgesteld wordt de verordening binnen de 5
Bollenstreekgemeenten eenduidig te laten zijn
met een verwijzing naar regionale taken.
De controle en beoordeling zouden dan ook
kunnen worden gedelegeerd (dus gemeenten
worden niet ontslagen van
verantwoordelijkheid) aan de ISD.

Algemeen

toekomstmodel

Adviesraad
Wmo Leiden

De Adviesraad is blij met de verhelderende
Bijlage 2 bij de conceptverordening
‘Toekomstmodel zoals uitgelegd in beleidsplan
Hart voor de Jeugd’

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Zie hierboven. Daarnaast is het ook van
belang dat er met name voor deze doelgroep
wordt samengewerkt. Binnen de genoemde
wetgeving is dat mogelijk mits je dit goed
onderbouwd. Het gaat er dus om dat je
helder bent over je doel. Het betekent dat
het vastleggen van je professionele
overwegingen, om gegevens te delen,
noodzakelijk is. Daarbij horen geen
conclusies, maar wel hoe je tot die conclusie
bent gekomen.

We stellen voor de
verordening binnen de 5
Bollenstreekgemeenten
eenduidig te laten zijn met
een verwijzing naar
regionale taken.
De beoordeling en controle
zou kunnen worden
gedelegeerd aan de ISD.

Het is de intentie van de gemeenten in
Holland Rijnland, waarvan de
Bollenstreekgemeenten deel uit maken, om
zo veel als mogelijk een zelfde verordening
te hanteren.

De gemeente Leiden heeft het
toekomstmodel in de bijlage van de
verordening opgenomen. Dit is
overgenomen, het toekomstmodel staat nu
in de toelichting.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

verwijzing

Blz. Organisatie

Wmo M.
Dubbeld

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

O.a. Huisarts en medisch specialist en
jeugdbeschermer/reclasseerder kunnen
rechtstreeks naar instellingen verwijzen. Rechter
kan plaatsing in Jeugdzorg Plus opleggen. Wie
bepaalt welke instelling wordt betrokken? Hoe is
de procedure dan?

Maak duidelijk wie bepaalt
welke instelling wordt
betrokken in geval van
doorverwijzing door andere
partijen dan de gemeente.
Maak duidelijk hoe de
procedure dan is.

Artikel 24 geeft aan dat de gemeenten (over
de jeugdhulp) afspraken kunnen maken met
de (huis)arts bijvoorbeeld over
doorverwijzing naar het jeugd‐ en
gezinsteam. Echter het recht van de
(huis)arts om zelf rechtstreeks door te
verwijzen blijft. Hiernaast is de gemeente
verplicht om samenwerkingsafspraken te
maken met de RvdK over de inzet van
jeugdbescherming. Dit is in de wet geregeld
en hoeft niet in de verordening.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

voorstel
extra
artikelen

Blz. Organisatie

Prodeba

Inspraakreactie

Voorstel voor extra artikelen of inhoudelijke
aandachtspunten: Voeg een artikel toe over
‘inspraak en medezeggenschap’, conform artikel
15 uit de conceptverordening van de VNG.
Voeg een artikel toe over de evaluatie van de
verordening & de termijn(en) daarvoor,
aangezien het hier om een nieuw kader gaat
voor de uitvoering van het beleid. Geef daarbij
aan de diverse betrokkenen, waaronder de
jeugdigen en/of hun ouders en de deelnemende
organisaties, de ruimte voor inbreng die wordt
meegenomen in de evaluatie.
Geef aan wat de kwaliteitseisen voor de
betrokken jeugdhulpvoorzieningen zijn.
Geef aan wat de formele uitgangspunten zijn
voor een soepele overgang (doorlopende lijnen)
van Jeugdvoorzieningen naar voorzieningen
voor 18 jaar en ouder, vanwege het streven naar
zaken als integrale hulp op maat en ‘1 gezin‐1
plan‐1 regisseur’.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Aan de verordening is een artikel over
inspraak en medezeggenschap toegevoegd.
De andere voorstellen nemen we niet over
omdat zij voldoende op andere plaatsen zijn
geregeld. De gemeente is gedwongen haar
beleid periodiek te evalueren, aanpassing
van de verordening volgt daaruit indien
nodig. Kwaliteitseisen staan in de wet en
worden geformuleerd bij de inkoop van
jeugdhulp. Uitgangspunten voor een soepele
overgang na 18 jaar moeten in beleid
worden verwoord. We zijn daar nog mee
bezig.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Algemeen

voorzieningen

Blz. Organisatie

Wmo‐
adviesraad
Oegstgeest

Inspraakreactie

Naar aanleiding van de brede consultatie is de
verordening al op een aantal punten aangepast.
Dat is goed. Maar sommige essentiële zaken zijn
nog niet uitgewerkt. Dat maakt een reactie niet
eenvoudig.
Zo kan bijvoorbeeld het college van
burgemeester en wethouders en/of de
gemeenteraad in nadere regels de vrij
toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen nader
bepalen. Dit geldt ook voor de individuele
jeugdhulpvoorzieningen. Bovendien kan B&W
de regels ook tussentijds aanpassen en
bijvoorbeeld een deel van de individuele
voorzieningen weer als vrij toegankelijk
benoemen. Op dit moment zijn er nog geen
overzichten beschikbaar van de
jeugdhulpvoorzieningen. Volgens de wet hebben
jeugdigen en/of ouders recht op een duidelijk
beeld van het aanbod van de voorzieningen
binnen de gemeente. Wij adviseren deze
overzichten zo snel mogelijk op te stellen en bij
de verordening te voegen.
Verder vragen wij ons af hoe de financiële
sturing plaatsvindt. Dit geldt met name voor de
(vaak dure) specialistische hulp. Wordt het een
openeinde regeling waarbij er een risico is dat
voor het eind van het jaar het budget op is of
gaat de gemeente zorgen dat het jeugd‐ en
gezinsteam en de artsen de beschikbare
budgetten meewegen in hun adviezen over de
zorg? Helderheid hierover is van belang.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Het gewenste inzicht in de voorzieningen
kunnen wij ons voorstellen. Artikel 3 en 4
(voorheen 5 en 6) van de verordening zijn
daarom aangepast. De verordening willen
we echter graag nu op hoofdlijnen inrichten.
In de loop van de tijd, op basis van ervaring
die we opdoen, zal het college de
voorzieningen specificeren in de nadere
regels. Een aanvraag voor een individuele
voorziening kan niet afgewezen worden met
als reden dat er geen budget is. In die zin is
de Jeugdwet een open einde regeling voor
gemeenten. Maatregelen voor
kostenbeheersing bestaan nu vooral uit de
introductie van het jeugd‐ en gezinsteam als
belangrijke stelselwijziging en het scherp
inkopen. Daarnaast wordt bij het toekennen
van een individuele voorziening overwogen
of hulp in de eigen omgeving of met vrij
toegankelijke voorzieningen een optie is.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Hoofdstuk 1

leeftijd

Wmo
Moet er niet duidelijk in beschreven worden
adviesraad M. vanaf welke leeftijd de jongere zelf zeggenschap
Edelaar
heeft ( vanaf 12 en 16 jaar)

Hoofdstuk 3

werkprocedure

Raad voor
Wonen Zorg en
Welzijn
(=adviesraad
van de
gemeenteraad
) het CJG en
het STJJHR

Bij het werkproces (hoofdstuk 3) vinden wij dat
dit niet in de verordening moet komen om er
voor te zorgen dat er ruimte komt voor de
professionals om dit uit te voeren, ook in het
kader van vertrouwen en eigen kracht is het
raadzaam het protocol voor dit werkproces apart
op te nemen in een bijlage, waardoor er ruimte
ontstaat voor het door ontwikkelen van dit
proces. Wij vragen ons af de output van de
“proeftuinen” wel goed geëvalueerd is.

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening
Leeftijd is bepalend voor wie de jeugdhulp
kan aanvragen en voor wie het dossier van
de jeugdige mag inzien. Voor jeugdhulp aan
jongeren jonger dan 12 jaar is altijd
toestemming van de ouders nodig. Tussen
12 en 16 jaar kan de jeugdige jeugdhulp
vragen samen met de ouder of wettelijk
vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar kan de
jongere zelf jeugdhulp vragen. Voor
kinderen ouder dan 16 jaar, hebben ouders
pas inzicht in het dossier als het kind
toestemming geeft. De Jeugdwet regelt dit in
artikel 7.3.4 en 7.3.5. De gemaakte
opmerking leidt daarom niet tot aanpassing
van de verordening.
Het proces maakt duidelijk hoe een
jeugdhulpvraag wordt behandeld. Naar onze
mening geeft het proces voldoende ruimte
voor de professional om een eigen
afwegingen te maken. De inspraakreactie
leidt niet tot aanpassing van de verordening.
De output van de proeftuinen is nog niet
geëvalueerd, daarvoor is het nog te vroeg.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Hoofdstuk 3

leeftijd

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Blz. Organisatie

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

In hoofdstuk 3 (Behandeling van de
jeugdhulpvraag) wordt niet gesproken over een
hulpvraag van een jongere zonder dat de ouders
hiervan in kennis worden gesteld.

De raad adviseert hier in dit Zie hierboven.
hoofdstuk nader aandacht
aan te besteden, met name
daar waar de ouders kennis
moeten hebben van de
hulpvraag omdat de vraag
financiële consequenties kan
hebben.

privacy

Wmo‐
adviesraad
Leiderdorp

In hoofdstuk 3 (Behandeling van de jeugdvraag)
is niet vastgelegd welke wettelijke regels gelden
voor de bescherming van de persoonlijke
gegevens van de jeugdige, vertegenwoordiging
door ouders en andere betrokkene bij een
hulpvraag.

De raad adviseert hierbij aan De verordening hoeft niet te regelen wie
te geven hoe dit is afgestemd inzicht heeft in dossiers. Dit is reeds
met andere wetten en wie vastgelegd in andere wetgeving. O.a. in de
toegang heeft tot de
Grondwet art.10 en 11, de Wet
geschreven rapportages.
Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet
op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst en Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Werkprocedure

Gezamenlijke
CJG’s regio
Leiden en Duin
en
bollenstreek

Artikel 7 e.v. Hoe verhoudt zich deze specifieke
werkprocedure tot zelfsturing van de jeugd‐ en
gezinsteams en de nog in ontwikkeling zijnde
proeftuinen?

De Jeugdwet geeft aan dat er een aantal
onderdelen bij verordening moet worden
geregeld. Dit is o.a. de voorwaarden voor
toekenning, de wijze van beoordeling, de
afwegingsfactoren, de toegang , de
toekenning en de afstemming met andere
voorzieningen. Hiernaast staat er in de wet
dat er een plan moet komen. Dit is ook wat
in de verordening is opgenomen. Verdere
inhoudelijke afwegingen en
behandelmethode enz. zijn aan de
professional binnen het jeugd‐ en
gezinsteam.
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Artikel nr Artikel
inspraak nr
versie
nieuw

Lid of
onderwerp

Blz. Organisatie

Over‐
weging

doel
1
verordening

Prodeba

Inspraakreactie

Voorstel tot wijziging

Antwoord op de inspraakreactie met
consequentie voor de tekst van de
verordening

Neem voor de helderheid over het doel van de
verordening ook het overige deel van de
overweging uit de Jeugdwet over, zoals het
daarin op pagina 1 is genoemd, aangezien het
verder in de verordening alleen impliciet tot
uitdrukking komt, terwijl juist dát is wat je wilt
bereiken door goede afspraken, mede op
grond van de uitgangspunten die in de
verordening zijn uitgewerkt.

Er wordt naar de wet verwezen, dit lijkt ons
overwegende dat de
voldoende.
Jeugdwet de
verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van, de
ondersteuning, hulp en zorg bij
opgroei‐ en
opvoedingsproblemen,
psychische problemen en
stoornissen, de uitvoering van
de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering
bij de gemeente heeft belegd,
om te komen tot betere
samenwerking van
hulpverleners rond
gezinnen, eerdere
ondersteuning bij opgroei‐ en
opvoedingsproblemen,
psychische problemen en
stoornissen, hulp op maat en
meer ruimte voor
professionals en tot het
demedicaliseren, ontzorgen en
normaliseren van de
jeugdsector, waarbij het
uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheid voor het
gezond en veilig opgroeien van
jeugdigen allereerst bij de
ouders en de jeugdige zelf ligt.
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Agendapunt

Raadsbesluit

Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

RBS Programma Jeugdhulp

16 september 2014

2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van 16 september 2014, nr Z/14/001372/10111.;
gezien het advies van het Politiek Forum van 6 oktober 2014;

*Z002091A1F
B*

b e s l u i t:

1.

Het inkoopdocument Notitie Jeugdhulp 2015 vast te stellen;

2.

Een bedrag van € 4.448.297,- uit het jeugdhulp budget beschikbaar stellen voor
regionale inkoop van jeugdhulp.

3.

Een bedrag van € 1.209.281,- uit het jeugdhulpbudget reserveren/oormerken voor de
lokale uitvoering voor de jeugdhulp.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

RVS Programma jeugdhulp

Aan de raad.

16 september 2014

2015

Beslispunten
1. Het inkoopdocument Notitie Jeugdhulp 2015 vast te stellen;

*Z001EF37B9
1*

2. Een bedrag van € 4.448.297,- uit het jeugdhulp budget beschikbaar stellen voor regionale
inkoop van jeugdhulp.
3. Een bedrag van € 1.209.281,- uit het jeugdhulpbudget reserveren/oormerken voor de
lokale uitvoering voor de jeugdhulp.

1

Inleiding
1.a

In het kort
De regionale werkgroep Programma Jeugdhulp 2015 heeft een notitie opgesteld
waarin wordt ingegaan op de inkoop van de jeugdhulp in 2015. De notitie geeft
inzicht in de strategische overwegingen met betrekking tot de contractering en geeft
verder invulling aan uitvoerende zaken zoals sturing, bekostiging en beheersing.
Tevens bevat deze notitie een begroting voor 2015 voor het uitvoeren van de taken
van de Jeugdwet. In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen regionale en
lokale kosten, zijn reserveringen opgenomen en staan voorlopig geraamde
bedragen voor de grotere jeugdhulpaanbieders genoemd. Deze bedragen zijn
indicatief en vormen de basis voor de onderhandelingsgesprekken met de
aanbieders.

De colleges van de deelnemende gemeenten van het samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland hebben het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland verzocht om
namens hen diensten te verrichten op het gebied van inkoop jeugdhulp voor de
periode tot en met 31 december 2015.
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Voorgeschiedenis
Op 16 juni heeft de raad ingestemd om het opdrachtgeverschap jeugd regionaal te
beleggen. Dit vloeit voort uit de gemaakte afspraken en het verplichte Regionaal
Transitie Arrangement (RTA) Holland Rijnland.

1.c

Samenhang beleidsvelden
Dit voorstel is onderdeel van het regionale 3D project. Er wordt voortdurend met
elkaar afgestemd over de stappen die worden genomen en de eventuele
consequenties voor de andere beleidsterreinen.

2

Beoogd effect
Jeugdhulp is regionaal ingekocht met de beschikbare rijksmiddelen.

3

Argumenten
1.1.

In de notitie jeugdhulp 2015 worden strategische keuzen gemaakt voor de inkoop

van Jeugdhulp voor 2015
1.1.1. De inkoop vindt plaats in de context van de jarenlange inzet op partnership
Door de jarenlange inzet van de gemeenten in Holland Rijnland om samen met de
aanbieders de jeugdhulp “beter” te organiseren is er sprake van een gezamenlijke visie en
gedeelde uitgangspunten. Eerst inzake opvoed- en opgroei-ondersteuning (CJG) en
vervolgens inzake de transitie en transformatie van de jeugdhulp. Door dit partnership
wordt het inkoopproces bepaald. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden in de
vorm van een oriëntatie op het programma van eisen dat niet zozeer als een “bestek”
beschreven wordt. Aan de hand hiervan wordt de “offerte “ opgesteld. De tweede
gespreksronde zal het karakter van onderhandelen verkrijgen en resulteren in de
contracten.

1.1.2. De inkoop is innovatief voor wat betreft de organisatie van het Jeugdhulp-domein.
De inkoop wordt bepaald door het regionale toekomstmodel en met name de vorming van
de Jeugd- en gezinsteams (JGT’s). Een groot deel van de medewerkers en de ambulante
hulp verschuift naar de integrale JGT’s. De inzet van gemeenten in Holland Rijnland bij de
inkoop is dan ook onder meer de voorzieningen bij elkaar te brengen en te organiseren
rondom de inhoudelijke functies en de gezamenlijke uitgangspunten. De gemeenten
stimuleren eveneens constructies als hoofd- en onderaannemerschap.
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1.1.3. De inkoop is innovatief voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het werk
De uitgangspunten zijn weliswaar vertaald naar concrete werkprincipes als 1Gezin1Plan;
regie bij de cliënt; de juiste hulp op het juiste moment, zwaar waar nodig en licht waar
mogelijk etc. maar de implementatie is zeker nog niet volledig afgerond.

1.1.4. De inkoop is innovatief voor wat betreft de financieringswijze en
bekostigingsafspraken.
De eis van het rijk om een zachte landing te realiseren maakt de weg waarlangs de
innovaties hun weg vinden praktisch en haalbaar. Zo wordt er gevraagd in het programma
van eisen om in 2015 voorstellen te doen die de DBC-financiering vereenvoudigen en de
voorwaarden en regelgeving rondom de DBC veranderen. Er moet een eenvoudig,
transparant financieringsstelsel komen met zo min mogelijk perverse prikkels en zodanig
dat ruimte wordt gelaten voor afwegingen van kosten en resultaat.
De financiering vindt plaats op basis van contracten en het traject staat bekend als
enkelvoudig onderhands aanbesteden van zogenaamde 2B diensten.

1.2.

De notitie Jeugdhulp 2015 is een vervolg op het Regionaal Transitiearrangement

Het Regionaal Transitiearrangement (RTA) is in de vorm van een lakmoesproef door het
rijk voorgeschreven en door de regiogemeenten vastgesteld. Aan voorwaarden als zorg
continuïteit en het voortbestaan van de infrastructuur is hierin voldaan. De notitie bouwt
hierop voort en neemt deze eisen serieus. Zo wordt vrijwel uitsluitend met bestaande
aanbieders in zee gegaan.

1.3.

De notitie Jeugdhulp 2015 is een uitwerking van het regionaal beleidsplan “hart

voor de jeugd”
De regiogemeenten hebben het regionale beleidsplan met hierin het toekomstmodel in
januari / februari vastgesteld. De wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd wordt in hoge
mate bepaald door de inkoop. De strategische keuzen hierin zijn conform het beleidsplan
en is in feite een uitwerking hiervan.

2.1. De begroting gaat uit van de rijksmiddelen
De rijksmiddelen in de mei-circulaire bedragen € 107.505.710,-. Hoewel er veel
onzekerheid bestaat of dit bedrag afdoende is, wordt bij het opstellen van de contracten
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uitgegaan van de begroting die niet verder gaat dan de omvang van de rijksmiddelen. In
de begroting is een aantal posten onvoorzien (PGB, lokaal, regionaal) opgenomen.
De aanvankelijk ingeschatte verdeling van circa 20 – 80 % over de lokale en regionale
budgetten komt redelijk overeen met de geraamde kosten van de Jeugd en Gezinsteams
en de geraamde kosten van de grote (berekende) aanbieders (bezuiniging van ca 6 %).
Voor volgende jaren wordt er van uitgegaan dat de verdeling meer in de richting van 40- 60
% zal komen te liggen.

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

1. De planning van het inkoopproces staat onder (tijds)druk
Het tijdspad is ambitieus en er is nog veel werk te verzetten.
Dat geldt voor de voorbereidende inzet in de regio en ook voor de lokale / regionale
uitvoering van de Jeugdhulp. De implementatie van alle innovaties in het inhoudelijke werk,
op het organisatorische domein en het administratieve terrein vergen een aantal jaren
terwijl de uitvoering vanaf januari van start gaat.

2. Verordening is nog niet vastgesteld
Gelijktijdig met dit voorstel wordt aan u de verordening ter besluitvorming voorgelegd. De
toegang tot de jeugdhulp wordt formeel geregeld via de verordening jeugdhulp. Deze
verordening is nog niet vastgesteld door de verschillende gemeenten. Daarnaast is het
mogelijk dat gemeenten afwijken van de regionaal opgestelde verordening. Aanbieders
hebben in dat geval met meerdere verordening te maken.

3.

De risicoparagraaf wordt nog verder uitgewerkt.

Veel gemeenten zijn op dit moment een risicomanagement document aan het
voorbereiden. Een regionale paragraaf kan dientengevolge hierop nog niet aansluiten.

4.

Portefeuillehouders adviseren in het portefeuillehoudersoverleg over de
overeenkomsten

Het portefeuillehoudersoverleg is een commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur en
heeft geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten.
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De wijze waarop de portefeuillehouder advies uitbrengt in het portefeuillehoudersoverleg
Sociale Agenda is een zaak van afstemming tussen de portefeuillehouder en het college.

In artikel 14 lid 3 van de Verordening inzake vaste commissies van advies aan het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (portefeuillehoudersoverleggen) is bepaald dat een
advies tot stand komt bij meerderheid van stemmen. Vervolgens kan de voorzitter van het
portefeuillehoudersoverleg op grond van artikel 6 van deze verordening er op toe zien dat
op de juiste wijze met het advies wordt omgegaan.

5. PGB risico
In het Pho SA is regionaal besloten om het PGB lokaal te organiseren. Reden hiervoor is
de mogelijkheid tot het integraal aanbieden van het PGB in relatie toe de Wmo. Voor het
PGB jeugd geldt net als bij de PGB Wmo trekkingsrecht en zal de financiële afhandeling
via de SVB lopen. En in het kader van 1 Gezin 1Plan, moet het lokaal de Wmo hierbij te
betrekken. Het risico op het PGB lokaal te organiseren is financieel gezien groot.

PGB's jeugd
PGB’s jeugd 2011
Gemeente

toegekend in in

(volgens Vektis exclusief 2012 (volgens
bezuinigingen in 2012,

Vektis exclusief

2013 en 2014)

bezuinigingen in

Voorlopige reservering
PGB’s jeugd conform
begroting jeugdhulp

2013 en 2014)
Leiderdorp

€ 1.584.348

€ 1.470.832

€ 263.129

Om toch een zekerheid in te bouwen kan gebruik gemaakt worden van de regionaal
verzekeringsmodel middels een reserve voor het PGB..
Dit zou betekenen dat er binnen de lokale deel van het budget geen ruimte meer is voor
lokale initiatieven. Zoals voor Leiderdorp de deelname van Inzowijs1 aan het JGT
Leiderdorp/Zoeterwoude.

1

Inzowijs begeleidt kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis, zodat zij ondanks hun beperking zo
zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Inzowijs heeft een vestiging in Leiderdorp.
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Duurzaamheid
N.v.t.

5

Communicatie en participatie
De betrokken partijen zijn en worden uitvoerig betrokken bij het gehele proces van de
inkoop. Zodra het inkoop proces is afgerond wordt dit aan de inwoners van Leiderdorp
gecommuniceerd. De oriënterende gespreksronde met de instellingen over het programma
van eisen heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitnodiging tot contractering zal na
instemming van het PHO- aan de instellingen worden toegezonden opdat deze een offerte
kunnen opstellen en indienen in de maand september. Een tweede gespreksronde zal in
september/oktober worden gevoerd voor fine-tuning om vervolgens in november de
overeenkomsten af te sluiten.

6

Kosten, baten en dekking
Dekking begroting 2015 [gebaseerd op budgetten genoemd in meicirculaire 2014]

Gemeente

Alphen a/d Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katw ijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuw koop
Noordw ijk
Noordw ijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Zoeterw oude
Totaal

7

Meicirculaire (mc)

€26.836.936
€3.922.550
€3.791.704
€13.394.847
€24.852.197
€5.657.578
€3.706.121
€5.256.663
€3.610.453
€3.093.645
€4.426.957
€7.170.964
€1.785.095
€107.505.710

Aandeel in regio
o.b.v. budget mc
in %
24,96326567
3,648689916
3,526979172
12,45966098
23,1170949
5,262583727
3,447371307
4,889659349
3,358382545
2,877656452
4,117880808
6,670309884
1,660465291
100

Reservering per
gemeente uit
jeugdhulpbudget:
lokale
deelbegroting
€5.736.270
€838.427
€810.459
€2.863.086
€5.312.042
€1.209.281
€792.166
€1.123.587
€771.718
€661.252
€946.241
€1.532.760
€381.556
€22.978.846

Reservering per
gemeente uit
jeugdhulpbudget:
regionale
deelbegroting
€21.100.666
€3.084.123
€2.981.245
€10.531.761
€19.540.156
€4.448.297
€2.913.955
€4.133.076
€2.838.735
€2.432.393
€3.480.716
€5.638.204
€1.403.539
€84.526.865

Evaluatie

Een half jaar na de invoering van de jeugdhulp moeten de gemeenten opnieuw zaken gaan
aanbesteden voor 2016 terwijl er nauwelijks ervaring is opgedaan. Het jaar 2015 zal dan ook
vooral worden benut om kennis en ervaring op te doen met de inhoudelijke en
randvoorwaardelijke aspecten die bij de nieuwe taken jeugdhulp komen kijken.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen
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1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten – met de decentralisatie van de jeugdhulp verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten in de regio Holland
Rijnland hebben besloten om in het kader van sturingskracht en efficiency het contracteren van
jeugdhulp in 2015 gezamenlijk uit te voeren. Daarbij staat het regionale toekomstmodel jeugdhulp
centraal. In dit model zijn de jeugd en gezinsteams een belangrijke pijler. Deze teams zijn nauw
ingebed in basisvoorzieningen, doen zelf triage en enkelvoudige diagnostiek, geven ambulante hulp
en halen wanneer nodig specialistische jeugdhulp erbij.

1.1 Doel van deze notitie
Voor u ligt de notitie jeugdhulp 2015. Dit document is opgesteld door de werkgroep Programma
Jeugdhulp 2015 van de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland. Deze notitie richt
zich primair op de vraag hoe 2015 begrotingstechnisch wordt ingestoken, hoe zal worden ingekocht,
bij wie, en welke financieringsstructuur hiervoor wordt opgezet. De notitie bevat ook een begroting
op basis waarvan gesprekken met aanbieders worden gestart ten behoeve van inhoudelijke en
financiële afspraken over de te contracteren jeugdhulp in 2015.
Op basis van deze notitie worden verdere besprekingen met de aanbieders gevoerd over in te kopen
zorg. De samenwerkende gemeenten volgen de afspraken uit het Regionaal Transitie Arrangement
(RTA). In dit opzicht moet deze notitie dan ook worden gezien als een vervolgstap op reeds door de
gemeenten genomen besluiten: de koers was al bepaald, nu vindt verdere finetuning plaats.
Naast het inzichtelijk maken van de budgetten voor 2015 is deze notitie met name gericht op een
‘zachte landing’ van de transitie voor cliënten. In 2015 is zorgcontinuïteit wettelijk verplicht. Dat
betekent dat cliënten die, op basis van een indicatie, in zorg zijn op 31-12-2014 recht hebben deze
zorg bij dezelfde aanbieder voort te zetten in 2015. Voor cliënten die op 31-12 2014 over een
zorgindicatie beschikken maar nog niet in zorg zijn betekent het dat zij recht hebben op vergelijkbare
zorg in 2015. Daarmee is het belang van cliënten gewaarborgd.
Richting instellingen moet helderheid komen over de budgetten waarop zij kunnen rekenen per 1-12015. Die duidelijkheid is noodzakelijk voor aanbieders om zich te kunnen voorbereiden met een
minimum aan frictiekosten en met de door de gemeenten gevraagde vernieuwing. Er moeten
afspraken worden gemaakt over het volume dat aanbieders leveren in de jeugd en gezinsteams en
het moet duidelijk zijn met welke aanbieders gemeenten contracten willen sluiten. Het belangrijkste
is duidelijkheid voor de cliënt. Voor huidige cliënten betekent dat, dat zij recht hebben op
zorgcontinuïteit zoals in de jeugdwet bepaald en voor nieuwe cliënten dat er goede vraaggerichte,
effectieve en waar nodig integrale hulp geboden wordt.
2015 moet worden beschouwd als een overgangsjaar, waarin continuïteit van zorg geboden moet
worden en waarin gemeenten verdere kennis en gevoel moeten krijgen met de dagelijkse praktijk
van jeugdhulp en alles wat daarin speelt. In deze notitie wordt op hoofdlijnen ingegaan op
strategische inkoopaspecten, in te kopen producten/diensten en financieel-technische aspecten van
inkoop. De verdere uitwerking van enkele aspecten vraagt meer tijd, mede vanwege
onduidelijkheden zoals laat afkomen van landelijke richtlijnen respectievelijk adviezen en de
complexiteit van de materie.
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1.2 Belangrijke mijlpalen
De gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich al geruime tijd gezamenlijk voor op de transitie.
Mijlpalen in deze voorbereiding zijn onder meer:





Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland, juni 2013
Regionaal Transitiearrangement Stelselherziening Jeugd 2015 Holland Rijnland (RTA),
oktober 2013
Regionaal Beleidsplan “Hart voor de Jeugd”, januari 2014
Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp, februari 2014

De notitie jeugdhulp 2015 beweegt zich binnen de gemaakte afspraken en besluiten en geeft aan als
nieuwe en/of verdergaande besluiten wenselijk of noodzakelijk zijn.

1.3 Innovatie en vernieuwing
De transitie van de jeugdzorg gaat gepaard met bezuinigingen die over drie jaar zijn uitgesmeerd en
die respectievelijk 4,6 en 5% bedragen. Het toekomstmodel van de regio zet daarnaast fors in op
vernieuwing en innovatie. De jeugd en gezinsteams spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zullen een
groot deel van de huidige jeugdhulp integraal en lokaal gaan bieden. In het eerste jaar reserveren we
een deel van het budget voor deze teams met daarbij als doel dat dat aandeel de komende jaren
groter wordt. In de proeftuinen zien we in 2014 al dat deze teams een groot deel van de vragen snel
en integraal kunnen oppakken wat meerwaarde heeft voor de cliënten en basisvoorzieningen zoals
het onderwijs. Voor de aanbieders betekent het dat een groot deel van hun medewerkers en
ambulante hulp naar deze integrale teams verschuift zodat zij alleen de meer specialistische
hulpvormen overblijven binnen de organisaties. Momenteel passen zij hun aanbod en formatie
hierop aan.
Het regionale toekomstmodel geeft een geheel nieuwe invulling aan het huidige systeem. Het legt
een nauwe verbinding met basisvoorzieningen zoals het onderwijs, kinderopvang en huisartsen en
zorgt voor snelle, integrale hulp nabij. Waar nodig wordt specialistische hulp betrokken en er wordt
vraaggericht gewerkt via de principes van 1 gezin 1 plan: versterken van de eigen kracht en het eigen
sociale netwerk, herstel van het dagelijks leven en een plan dat alle hulp omvat die nodig is, ook op
het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, andere gezinsleden, wmo en werk en
inkomensvoorzieningen. Jeugdhulp is bewezen effectiever als het in de sociale context van jeugd en
gezin wordt aangeboden. Hier ligt voor gemeenten een belangrijke taak om deze voorzieningen bij
elkaar te brengen en te organiseren volgens de gezamenlijke 3D 1G1P uitgangspunten. Daarbij is het
voor de cliënt belangrijk dat hij op 1 plek zijn verhaal doet en dat er 1 aanspreekpunt is die waar
nodig alle hulp coördineert.
De komst van jeugd en gezinsteams zal betekenen dat een groot deel van de zorg die nu vanuit
aanbieders wordt geleverd, naar de teams gaat. Dat betekent dat specialistische hulp overblijft maar
dat deze in omvang zal afnemen. Dat betekent veel voor de huidige aanbieders die daarom nu al
bezig zijn hun organisaties daarop aan te passen en af te slanken. De aanbieders operationaliseren
intensieve samenwerking om de huidige versnippering van de jeugdzorg te voorkomen. Gemeenten
stellen bij de contractering duidelijke kwaliteitseisen die de gewenste vernieuwing borgt.
Tot slot liggen er mogelijkheden in vernieuwing en innovatie in de wijze waarop gemeenten
financieren en hun opdrachtgeverschap invullen. In het huidige systeem ‘loont’ het om hulp in te
zetten. Er opent zich een budget, een rugzakje of een dbc (diagnose behandel combinatie).
Daarnaast is er door de vele regels van de huidige financiering weinig ruimte voor maatwerk. Dit
werkt prijsopdrijvend en kent perverse prikkels. Er liggen dan ook mogelijkheden voor gemeente om
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dit anders te doen en uit te gaan van ruimte voor maatwerk en het beperken van de administratieve
druk en kosten. Dit vraagt gezamenlijkheid in het stellen van kwaliteitseisen die niet gericht zijn op
louter kwantitatieve gegevens, maar veel meer op kwalitatieve gegevens als cliënttevredenheid en
het behalen van de doelen die gezamenlijk gesteld zijn in 1G1P.

1.4 Opbouw van de notitie
In hoofdstuk 2 wordt in beeld gebracht over welke zorg we het precies hebben. Waar worden we
verantwoordelijk voor en waarvoor niet. Kortom, welke zorg wordt straks gefinancierd? In hoofdstuk
3 sommen we de strategische afwegingen op die komen kijken bij het inkopen en financieren van
deze zorg. In hoofdstuk 4 gaan we in op contractvormen en aanbesteding. Hoofdstuk 5 gaat in op
bekostiging en sturing. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan beheersing van kosten en risico’s.
In hoofdstuk 7 staat de begroting en geeft op macroniveau aan waar het geld aan besteed wordt. Tot
slot gaan we in hoofdstuk 7 in op de planning van het verdere inkoopproces en wordt aandacht
besteed aan communicatie en participatie. In de bijlagen zijn onder andere de zorgvolumes per
gemeente opgenomen, gebaseerd op de gegevensuitvraag onder zorgaanbieders van april 2014.
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2. Scope van de notitie jeugdhulp 2015
Voor de zorg aan jeugdigen jonger dan 18 jaar zijn vanaf 2015 de volgende wetten van toepassing:
 Jeugdwet
 Wet op de Publieke Gezondheid (jeugdgezondheidszorg)
 Zorgverzekeringswet (Zvw1)
 Wet langdurige zorg (Wlz2)
Daarnaast kunnen jeugdigen ook te maken hebben met de Stelselwijziging Passend Onderwijs.
Deze notitie richt zich uitsluitend op de taken die de gemeenten krijgen in het kader van de
jeugdwet. In de bijlage C is wel vanuit inkoopperspectief de verhouding tot de andere
decentralisaties genoemd.
Met de inwerkintreding van de jeugdwet worden vanaf 2015 veel vormen van zorg voor jeugd onder
verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Zo kunnen gemeenten beter lokaal samenhangende
zorg voor gezinnen en jeugdigen organiseren. Naast samenhang in zorg is er de wens tot minder
bureaucratie en waar mogelijk minder toestroom naar specialistische zorg. Dit is geen doel op zich
want specialistische hulp kan erg nodig zijn . In het gesprek tussen de samenwerkende gemeenten en
aanbieders over contractering en bekostiging zal ieder hierover vanuit eigen perspectief praten.
Daarom is het van belang om in dit programma jeugdhulp 2015 kort in te gaan op de verschillende
vormen van jeugdhulp die straks onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen.
Volledigheidshalve maken we alvast de opmerking dat binnen de hieronder beschreven soorten
jeugdhulp sprake kan zijn van verschillende zorgvormen variërend van ambulante tot residentiële
jeugdhulp.

1

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een bestaande wet die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars.
Vanaf 2015 worden enkele onderdelen van de AWBZ ondergebracht in de Zvw. Het gaat in ieder geval om
verpleging en - vanaf 18 jaar- om persoonlijke verzorging. Behandeling vanwege een zintuiglijke beperking gaat,
voor alle leeftijden, ook naar de Zvw. Ook palliatief-terminale zorg gaat, voor alle leeftijden, naar de Zvw.
Het College van Zorgverzekeringen brengt nog een advies uit over de vraag of en hoe de overige
onderdelen van de extramurale AWBZ-functie ‘behandeling’ onder de Zvw kunnen worden gebracht.
Voor jeugdigen heeft dat betrekking op behandeling vanwege een somatische aandoening en een
lichamelijke beperking. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) heeft het onder andere betrekking op
behandeling in verband met een verstandelijke beperking. Jeugdigen tot 18 jaar die behandeling nodig
hebben vanwege psychische klachten, chronische psychiatrische problemen of een verstandelijke
beperking hebben straks in elk geval met de Jeugdwet van doen.
2

De Wet langdurige zorg (Wlz) komt in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De
Wlz is er voor alle mensen met een beperking die ‘levenslang en levensbreed’ op zorg zijn aangewezen.
Het gaat om mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24-uurszorg in de
nabijheid. De Wlz is ook van toepassing voor de meest kwetsbare jeugdigen tot 18 jaar met meervoudige
beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De wet biedt een
integraal zorgpakket dat persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling bevat,
en ook thuis geboden kan worden, in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of als ‘zorg in
natura’ (het ‘volledig pakket thuis’).
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2.1 Jeugd- en opvoedhulp
Binnen de jeugd- en opvoedhulp zijn de volgende hulpvormen te onderscheiden:
jeugdzorg, gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Jeugdzorg
In de (provinciale) jeugdzorg maken ouders of jeugdigen (tot 18 jaar) gebruik van de geïndiceerde
hulpverlening. Vormen van provinciale jeugdzorg zijn:








Ambulante hulpverlening (incl. crisis): zorg die bij de cliënt thuis of bij de zorgaanbieder
wordt geboden. Deze hulp bestaat uit één of meerdere keren per week een aantal uren
begeleiding en ondersteuning door de hulpverlener gedurende een bepaalde periode.
Dagbehandeling (deeltijd): zorg en begeleiding die één of meerdere dagen per week gegeven
wordt op locatie van de zorgaanbieder. Te denken valt aan Medisch Kinderdagverblijf of
Arbeidstrainingscentra.
Residentiële zorg (incl. crisis): zorg waarbij het kind op een locatie van de zorgaanbieder
woont en hier 24-uurszorg ontvangt. Te denken valt aan kinderhuizen, gezinshuizen,
observatiegroepen, behandelgroepen (open en besloten), kamertrainingscentra (KTC),
begeleide huisvesting etc.
Pleegzorg: plaatsing van kinderen in een (netwerk)pleeggezin. Binnen pleegzorg is
gespecialiseerde- en crisisopvang, observatie- en weekendpleegzorg mogelijk.

Daarnaast is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een wettelijk onderdeel van Bureau
Jeugdzorg (BJZ). In geval van kindermishandeling geeft het AMK advies en onderzoekt
(vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.
Gesloten jeugdhulp
Gesloten jeugdhulp, betekent hulp met dwang voor jeugdigen voor wie een machtiging gesloten
jeugdzorg is afgegeven door de kinderrechter. Gesloten jeugdhulp is er voor jeugdigen met ernstige
gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken dan wel voor
jeugdigen die ernstig worden bedreigd, zoals loverboyslachtoffers. Gesloten jeugdhulp is een relatief
nieuwe vorm van jeugdzorg. Sinds begin 2008 is er een scheiding tussen strafrechtelijke en civiele
gesloten maatregelen ingevoerd. Voorheen werden jongeren met een machtiging opgenomen in
een justitiële jeugdinrichting. Door middel van gesloten jeugdhulp is hier verandering ingebracht.
Deze verandering laat aan de andere kant zien dat kinderrechters nu vaak kiezen voor gesloten
jeugdhulp vanwege de behandeling, ook bij jeugdigen die strafbare feiten hebben gepleegd.
Hierdoor ontstaat een aanzienlijke verzwaring in de gesloten jeugdhulp-populatie.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt wanneer een gezonde en veilige
ontwikkeling van een kind of jeugdige in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (ernstig) wordt bedreigd en
vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'.
Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen
overnemen. Soms woont een kind daarbij – tijdelijk – niet meer thuis. De jeugdbescherming kent de
volgende maatregelen:
 Ondertoezichtstelling met of zonder een machtiging tot uithuisplaatsing
 Ontheffing uit het ouderlijk gezag
 Ontzetting uit het ouderlijk gezag
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Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve hulp aan-, en controle op-, een jongere (12 tot 18
jaar) die een strafbaar feit heeft begaan. Het kan gaan om een strafbaar feit op het terrein van politie
en justitie, maar ook op het terrein van leerplicht. Wanneer de politie een jongere aanhoudt en in
verzekering stelt wordt contact opgenomen met de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer een
lichte straf niet volstaat en er kans is op recidive komt de jeugdreclassering in beeld.

2.2 Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-GGZ)
De jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met
psychosociale, psychische of gedragsproblemen die hun oorzaak vinden of mede vinden in een
psychiatrische aandoening. Te denken valt aan ADHD, autisme, eetstoornissen, dyslexie etc. Het
betreft hier behandeling en begeleiding van deze jeugdigen. De zorg is veelal ambulant, maar ook
dagbehandeling en opname valt onder de jeugdhulp.

2.3 Zorg voor (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen
(Jeugd-VB / -LVB)
De zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking en de daarbij komende problematiek,
wordt veelal aangeduid als jeugd-LVB. De jeugd-LVB biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een
lichte verstandelijke beperking (intelligentiequotiënt van 50 tot 70) met blijvende beperkingen op het
gebied van de sociale redzaamheid en aan zwakbegaafde jeugdigen (IQ van 70 tot 85) met ernstige
en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen. De
zorg kan zowel intramuraal als extramuraal geleverd worden. De zorg aan verstandelijk beperkte
jeugdigen die wordt overgeheveld naar gemeenten zal bestaan uit:
 Jeugd- VB extramuraal: zorg aan jeugdigen met een verstandelijke beperking zonder verblijf
(jeugd-(L)VG extramuraal)
 Jeugd- LVB extramuraal en intramuraal: zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke
beperking, met en zonder verblijf, met de zorgzwaartepakketten (ZZP)
o ZZP 1 LVG: Wonen met enige behandeling en begeleiding (naar gemeenten)
o ZZP 2 LVG: Wonen met behandeling en begeleiding (naar gemeenten)
o ZZP 3 LVG: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding (deels naar
gemeenten)
Gemeenten en aanbieders gebruiken de ‘ Tabelverdeling AWBZ-prestaties’ om te beoordelen welke
zorg onder de jeugdwet valt.
Het verschil tussen verstandelijke gehandicaptenzorg (VB) en zorg voor licht verstandelijk
gehandicapten (LVB) is stimulering en activering (VB) tegenover grenzen stellen, structuur
aanbrengen en bemoeizorg (LVB).

2.4 Overige doelgroepen en soorten jeugdhulp
Een aantal taken of doelgroepen, die hierboven niet genoemd zijn, gaan over van de AWBZ naar de
gemeenten. Het betreft persoonlijke verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf van o.a.
langdurig zieke kinderen en jeugd met een lichamelijke beperking. Het kan ook gaan om kinderen
met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Bij kortdurend verblijf gaat het bijvoorbeeld om
weekendopvang zodat ouders tijdelijk worden ontlast.
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2.5 Omvang jeugdhulp
De in te kopen jeugdhulp wordt bepaald door het wettelijk kader en door de benodigde zorg voor
jeugdigen. Hierbij hebben we het over de soort zorg, zoals hierboven beschreven, maar ook over de
omvang van de zorg. Voor hoeveel jeugdigen moet er zorg worden ingekocht? In bijlagen G t/m S
wordt per gemeente een beeld gegeven van het zorgvolume 2013 voor zover aan ons bekend is na
herhaalde uitvraag. Deze gegevens zijn gebaseerd op gegevens die door de huidige aanbieders zijn
geleverd.
In het kader van de vraagontwikkeling, sturing, transformatie en innovatie is het van belang om de
omvang van de jeugdhulp goed te monitoren. In bijlage F wordt een globaal inzicht geboden in de
geleverde zorg van een aantal aanbieders.
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3. Strategische afwegingen
3.1 Uitgangspunten: inkoopstrategie 2015
Om tot een werkelijke transformatie van het huidige jeugdzorgstelsel komen is vernieuwing nodig. 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. Het aanbod betreft deels 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.
Bovendien is het in tijden van bezuinigingen en economische recessie noodzakelijk gezamenlijk te
streven naar optimale efficiency en effectiviteit. 3 In bijlage E is het transformatieproces in een
notendop geschetst.

3.1.1 Korte termijn
Om deze transformatie te realiseren is het belangrijk dat de gemeenten een visie hebben op hoe zij
de jeugdhulp willen contracteren. Wij maken hierbij onderscheid tussen de korte en lange termijn.
Voor de korte termijn is het transitiearrangement Stelselherziening Jeugdhulp leidend voor de inkoop
van Jeugdhulp voor 2015. Het transitiearrangement gaat uit van het regionale toekomstmodel met
daarin centraal de jeugd en gezinsteams en voortzetting van de samenwerking met de huidige
regionale aanbieders op basis van de wettelijk verplichte zorgcontinuïteit. In het regionale
transitiearrangement staan de inhoudelijke visie en transformatieagenda van de gemeenten
centraal. Deze zijn onderschreven door de grootste aanbieders uit de regio. Daarnaast is door de
aanbieders een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin zij een aantal vernieuwingen en
verbeteringen gaan doorvoeren, naast het werken in de jeugd- en gezinsteams. Het gaat dan onder
meer om het ontdubbelen van het aanbod (waar nu veel overlap in zit), het gezamenlijk opzetten van
een integrale crisisdienst (voor jeugd en volwassenen), het terugbrengen van het aantal interventies
per cliënt (nu komt een jeugdige vaak na diverse niet geslaagde interventies bij de zwaarste
jeugdhulp terecht) en naar het beter samenwerken met- en tussen de specialistische zorg. Doel
hiervan is het zo snel mogelijk afschalen van zware hulp als het lichter kan. Het werken met vooral
huidige aanbieders lijkt haaks te staan op vernieuwing en innovatie. Vernieuwing zit echter niet in
wie het doet, maar in wat men doet. Daarbij is het huidige stelsel waarin aanbieders, groot en klein,
werken beperkend en niet zozeer de organisaties zelf. Daarom kiezen wij voor een goede mix van
huidige en op termijn waar nodig ook nieuwe partijen. Tot slot past het een goed opdrachtgever oog
te hebben voor de gevolgen voor werkgelegenheid en de positie van medewerkers van alle huidige
aanbieders.

3.1.2 Lange termijn
Om op de lange termijn tot een inhoudelijke en organisatorische transformatie en vernieuwing te
komen is scherpe sturing en opdrachtgeverschap van samenwerkende gemeenten nodig. Het
realiseren van cultuur- en systeemveranderingen vraagt om een duidelijke visie en sturingsfilosofie
van ons als opdrachtgever. In het Regionaal beleidsplan Transitie Jeugdzorg hebben wij de ambitie
uitgesproken om een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap te ontwikkelen vanuit inhoud en visie,
waarbij het regionale toekomstmodel steeds leidend is naast het uitgangspunten dat de cliënt zoveel
als mogelijk de regie moet hebben en dat er sprake is van vraagsturing in plaats van sturing vanuit
het aanbod.

3

‘Hart voor de jeugd,’ Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland , november 2013
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3.1.3 Uitgangspunten
Leidend voor onze ambities zijn de uitgangspunten genoemd in het regionaal beleidsplan en de visie
Jeugdhulp Holland Rijnland:
1. 1Gezin1Plan.
2. De regie van de hulp zoveel als mogelijk bij de cliënt te leggen.
3. Hulp snel, dichtbij en op maat.
4. Verbinding houden met andere ontwikkelingen binnen het Sociale Domein
Dit vraagt niet alleen van gemeenten, maar ook van onze partners in het veld een nieuwe manier van
werken. We willen samenwerking tussen organisaties bevorderen, in plaats van concurrentie. Door
samenwerking kan ondersteuning beter worden afgestemd en kunnen dubbelingen worden
opgelost. Dit betekent dat aanbieders alleen in aanmerking komen voor contractering wanneer zij
meewerken aan de realisatie van deze uitgangspunten. Na contractering moet goed worden
gemonitord of de beloofde realisatie ook werkelijk vorm krijgt.

3.1.4 Sturen op effecten en resultaten
Het sturen op effecten en resultaten van de jeugd en gezinsteams is in 2015 beperkt mogelijk. Per 1
januari zullen de jeugd en gezinsteams voor het eerst in alle wijken in de regio operationeel zijn. Om
de slag naar prestatiesturing te kunnen maken worden de resultaten van de jeugd en gezinsteams
nauwgezet gemonitord. Het cliëntvolgsysteem dat de jeugd en gezinsteams gebruiken is zodanig
ingericht dat deze beleidsinformatie voor gemeenten en de regio beschikbaar kan komen. De
bevindingen over het eerste half jaar 2014 worden benut om de prestatie-indicatoren van de jeugd
en gezinsteams te benoemen. Deze indicatoren kunnen in de tweede helft 2014 in de praktijk
worden getest op hun bruikbaarheid voor het formuleren van de doelstellingen en gewenste
effecten van de jeugd en gezinsteams in de jaren daarna. Het is aan de gemeenten om hierop regie
te voeren als financieel-inhoudelijk accounthouder.
Het realiseren van onze ambities staat centraal. Dit betekent dat wij in de toekomst niet langer willen
sturen op producten, uren of activiteiten, maar op de realisatie van onze doelen en resultaten. We
willen sturen op maatschappelijke effecten en resultaten, die vooraf zijn benoemd. De gewenste
effecten en doelen worden door gemeenten benoemd, de te behalen resultaten worden samen met
de organisaties en met zorgvragers beschreven. Hoe deze resultaten behaald worden, is aan de
zorgaanbieders en de cliënt. Wij realiseren ons dat dit niet in één jaar is te realiseren. De
“transformatie” zal meerdere jaren vergen. De eerste stap wordt in 2015 gezet met het werken met
jeugd- en gezinsteams. Omdat de teams zodanig worden ingericht dat zij zoveel mogelijk vragen en
problemen samen met de cliënt kunnen oplossen wordt sturing op resultaten beter mogelijk. Waar
nodig schakelen zij meer specialistische jeugdhulp in. Voor 2015 wordt een minimaal pakket eisen en
voorwaarden vastgelegd waaraan aanbieders moeten voldoen en waarop zij worden afgerekend. Dit
pakket kan na 2015 op basis van ervaringen verder worden ontwikkeld.

3.1.5 Ruimte voor professionals
Met het sturen op effecten en resultaten laten we ruimte aan professionals. Gemeenten bepalen het
‘wat’, zij geven duidelijke kaders mee, waarbinnen de professionals kunnen handelen. De
professionals gaan over het ‘hoe’. Zij zijn deskundig en hebben de benodigde expertise. Zij weten
welke activiteiten, methodieken en interventies het best ingezet kunnen worden om de gewenste
resultaten te halen. Daarbij staat de vraag van de cliënt centraal. Kaders zijn bijvoorbeeld cliënt
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centraal. Eerst kijken wat kun je zelf, wat kan de omgeving, wat is aanvullend nodig, welke doelen
bepalen we samen en hoe gaan we die bereiken. Gemeenten sturen vooral op zaken als outcome en
cliënttevredenheid.

3.1.6 Borgen zorgcontinuïteit
Op basis van het RTA en daarmee het borgen van zorgcontinuïteit wordt, als passende hulp in de
regio voorhanden is, geen buitenregionale zorg gecontracteerd voor 2015. In principe worden in
2015 aanbieders die niet zijn gevestigd in de regio dus niet gecontracteerd voor nieuwe cliënten
(reeds zittende cliënten uitgezonderd vanwege zorgcontinuïteit). Daarbij geldt ook dat snel kunnen
schakelen met JGT’s is wezenlijk onderdeel van het jeugdhulpmodel in Holland Rijnland en daartoe is
fysieke nabijheid een voorwaarde.
Het betrekken van nieuwe aanbieders is bovendien geen doel, maar een middel om een doel, goede
en goedkope op de vraag afgestemde zorg, te bereiken. Na 2015 zal, op basis van informatie vanuit
de jeugd en gezinsteams worden bezien of het ten behoeve van 2015 gecontracteerde aanbod
voldoet.
Voor zeer specifieke vormen van zorg kan in 2015 van bovenstaande worden afgeweken. Dit geldt in
elk geval voor zorg die verloopt via het landelijk transitie arrangement, specifieke vormen van
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp. Ook zorg die in de regio in 2015 naar
inzicht van het jeugd en gezinsteam niet voorhanden is dan wel waarvoor wachtlijsten bestaan,
kunnen buiten de regio gecontracteerd worden.
Aangezien de inrichting van jeugd en gezinsteams al een fundamentele wijziging betekent in het
aanbod, houdt dit per definitie in dat het huidige aanbod al erg zal veranderen omdat een groot deel
van de hulp geleverd zal worden via en door de jeugd en gezinsteams. Daarnaast zullen we in 2015
door de vereiste zorgcontinuïteit nog uitgaan van beperkte wijzigingen in het aanbod van
specialistische hulp. In de contracten zal wel worden opgenomen dat in 2015, in nauw overleg en
samenwerking, een start zal worden gemaakt met de transformatie, de verandering in de
specialistische jeugdhulp. Wij verwachten daarbij intensieve en positieve betrokkenheid van de
instellingen die wij in 2015 contracteren. Afspraken over hun veranderende rol en bijdrage aan de
transformatie worden contractueel vastgelegd middels een programma van eisen.

3.1.7 Notitie jeugdhulp 2015: eerste inkoopstrategie
Wij willen de komende jaren een nieuwe manier van samenwerken, sturen en verantwoorden
ontwikkelen samen met partners in het veld. Onderdeel van deze ontwikkeling vormt deze notitie,
welke als eerste inkoopstrategie kan worden beschouwd. Hierin worden de doelen en strategieën
voor het contracteren/subsidiëren van zorg bepaald, vastgelegd en begroot. Het formuleren van de
inkoopstrategie komt tot stand op basis van lokale wensen, behoeften en ervaringen.4 De colleges
stellen deze inkoopstrategie vast, waarbij afstemming plaatsvindt in het PHO Sociale Agenda.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoe borg en monitor je kwaliteit? Hoe ga je sturen op
budgetbeheersing? Hoe kun je aanbieders en hun producten op een handige manier clusteren voor
de inkoop? En wat betekent dit alles voor het opdrachtgeverschap van gemeenten?

4

‘Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp,’ Gemeenten in Holland Rijnland, 19 februari
2014
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3.2 Richtinggevende strategische keuzes m.b.t. inkoop en
financiering
Hieronder gaan we in op richtinggevende strategische keuzes op hoofdlijnen voor 2015. Het proces
van het ontwikkelen van keuzes en het verfijnen daarvan is een kwestie van meerdere jaren, mede
doordat nog niet bekend is wat precies de resultaten (de vraag), vanuit de jeugd- en gezinsteams zijn.
Voor 2015 is het daarom de bedoeling om met globale kaders voor de inkoop en financiering te
werken. Die moeten dan wel voldoen aan de uitgangspunten zoals hierboven genoemd.

3.2.1 Gespecialiseerde jeugdhulp
In 2015 is sprake van zorgcontinuïteit. De gemeenten zijn gehouden cliënten die op 31-12-2014 met
een indicatie zorg ontvangen, voortzetting van die zorg bij dezelfde zorgaanbieder te garanderen.
Cliënten met een indicatie die dan nog niet in zorg zijn moeten in de gelegenheid worden gesteld op
passende wijze de indicatie te kunnen verzilveren. De inkoop is dus in 2015 niet vrij. Ruwweg gaat
50% van het budget op aan “zittende” cliënten. In april 2014 is ten opzichte van het regionale
transitie arrangement een nieuwe, scherpere, uitvraag gedaan bij aanbieders. Hierdoor is een
scherper beeld ontstaan van de instellingen waar “onze” cliënten zitten, welke zorg zij ontvangen en
wat dat kost (gegevens hierover leest u verderop).
Grofweg zijn er drie typen aanbieders te onderscheiden:
1. Aanbieders met zittende cliënten die we willen betrekken bij nieuw cliënten.
Deze aanbieders worden gecontracteerd.
2. Aanbieders met zittende cliënten die we niet primair willen betrekken bij nieuwe
cliënten.
Deze aanbieders zijn voornamelijk buiten de regio gevestigd. Zij krijgen een
raamovereenkomst of de zorg wordt op individueel niveau ingekocht.
3. Overige aanbieders.
Deze aanbieders komen niet in beeld voor 2015 omdat geen cliënten hebben in het
kader van zorgcontinuïteit en buiten de regio zijn gevestigd.

In december 2014 volgt (waarschijnlijk) een landelijke gegevensoverdracht vanuit de aanbieders,
waarbij op Burger Service Nummer-niveau wordt aangegeven welke cliënten op 1-1-2015 met
indicatie in zorg zullen zijn.

Voort is in 2015 sprake van een door het Rijk opgelegde garantstelling voor de functies van Bureau
Jeugdzorg in 2015. Deze garantstelling bedraagt 80% van de subsidie 2014.
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3.2.2 Jeugd en gezinsteams
Ten aanzien van de jeugd en gezinsteams wordt in 2015 als volgt ingekocht:


De gemeenten kopen bij lokale/regionale aanbieders in ten behoeve van het formeren van
de jeugd en gezinsteams. Voor de jeugd en gezinsteams is een basismodel ontwikkeld waarin
de functies Jeugd- en Opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugd-(L)VB, maatschappelijk werk en
cliëntondersteuning zijn vertegenwoordigd. De eerste opzet van de samenstelling van de
teams voor 2015 is gebaseerd op inwonersaantallen en de daarvoor benodigde in aantallen
FTE. De komende tijd zal worden onderzocht in hoeverre hiermee voldoende wordt voorzien
in de lokale vraag. De lokale vraag en cliëntbehoeften dienen uiteindelijk leidend te zijn voor
de samenstelling van de teams. Daarom zal ook onderzocht moeten worden of de lokale
cliëntbehoeften dusdanig in kaart is te brengen dat de samenstelling van de teams
uiteindelijk hierop gebaseerd kan worden.



De functies Jeugd- en Opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-(L)VB worden uit het jeugdbudget
bekostigd. Voor de functies maatschappelijk werk en cliëntondersteuning geldt dat
gemeenten al (een deel van de) lokale middelen hebben gereserveerd (wegvallen oude RASmiddelen, lokale subsidieverleningen (jeugd- en school)maatschappelijk werk,
budgetafspraken met stichting MEE). Gemeenten contracteren deze partners zelf. Een jeugd
en gezinsteam wordt dus op de achtergrond vanuit minimaal twee verschillende budgetten
(jeugd, wmo en/of anders lokaal) bekostigd.



Afhankelijk van de problematiek in het werkgebied, kunnen gemeenten bepalen of zij de
teams uitbreiden of aanvullen op specifieke expertise. Deze aanvullende wensen voor
deelname in het jeugd en gezinsteam, bijvoorbeeld jongerenwerk bovenop het basismodel,
moeten worden bekostigd door de gemeenten vanuit andere middelen dan jeugdmiddelen.



Op basis van overleg per gemeente wordt de definitieve samenstelling van het JGT bepaald.
De gemeenschappelijke wensen en afspraken worden bij elkaar genomen en regionaal
ingekocht, voor zover het om inkoop uit het jeugdbudget gaat, waarna de kosten bij de
gemeenten worden gedeclareerd. Berekend is dat de teams gaan starten met ruim 234 FTE
(inclusief de lokaal in te kopen functies cliëntondersteuning en (jeugd- en
school)maatschappelijk werk). Met de gemeenten wordt de komende maanden individueel
overleg gevoerd over de samenstelling en financiering van de Jeugd en gezinsteams. In
hoofdstuk 5 worden de lokale lasten ten aanzien van de jeugd en gezinteams verder
uiteengezet.



Jeugd en gezinsteams waar een VO-vestiging is met een eigen zorgstructuur worden
uitgebreid (ten opzicht van het basismodel van de jeugd en gezinsteams). Vooralsnog wordt
hiervoor 10 FTE ingezet. Op basis van lokale problematiek en gemeentelijke wensen kan
binnen het basismodel worden gevarieerd.

3.2.3 Persoonsgebondenbudgetten (PGB’s)
Door het suboptimale inzicht met betrekking tot de PGB’s jeugdhulp heeft het PHO aanvullend
beleid besproken om de lokale verantwoordelijkheid in combinatie te brengen met het regionale
“verzekeringsmodel”. Met PGB’s wordt als volgt gehandeld:
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1. Vooralsnog blijft het in deze notitie geraamde budget PGB’s bij de gemeenten; beleid en
aansturing blijft geheel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De reden hiervoor is de breed
gevoelde wens van gemeenten om tot integraal maatwerk te kunnen komen(met PGB-budgetten
WMO, Participatie en Jeugdhulp) op lokaal niveau.
2. In de regionale algemene reservering wordt 2,5 miljoen geoormerkt voor PGB-knelpunten van
gemeenten, mochten deze zich voordoen. Deze reservering wordt niet voor andere doelen
aangewend dan na instemming van het PHO.
3. In de begroting is extra budget voor gemeenten opgenomen, bovenop de 0,5% uitvoeringskosten,
voor algemeen onvoorzien. De gemeenten kunnen deze middelen desgewenst inzetten voor
knelpunten PGB of de uitvoering van lokaal PGB-beleid.
4. Gemeenten met individuele PGB-problemen worden vanuit de gezamenlijkheid/ het
verzekeringsmodel aanvullend bijgestaan om tot een oplossing te komen. Dat gebeurt in drie
stappen. In eerste instantie zoekt de gemeente een oplossing binnen het budget jeugdhulp dat lokaal
is belegd. In tweede instantie wordt gezamenlijk door de gemeenten een oplossing gezocht binnen
de reserveringen die regionaal zijn belegd. In laatste instantie wordt een oplossing gezocht vanuit het
overeengekomen verzekeringsmodel waarbij naar rato van de inbreng een eventueel totaaltekort
voor jeugdhulp wordt versleuteld over de gemeenten.
5. Uitgaven PGB worden per gemeente nauwgezet gemonitord, centraal verzameld en worden
tweemaandelijks besproken in het PHO. Het PHO besluit op basis van individuele knelpunten van
gemeenten op welke wijze nog aanwezige reserves dan wel niet-bestede begrotingsposten kunnen
worden aangewend voor dekking van de tekorten PGB-jeugdhulp van betreffende gemeente. De
startpositie van elke gemeente is anders is zodat sommige gemeenten wellicht eerder knelpunten
ervaren dan andere. De redelijkheid van is ter beoordeling van het PHO. Het registeren van uitgaven
wordt belegd bij de technisch opdrachtgever.
6. In het najaar 2014 zouden nadere cijfers bekend kunnen worden. Dat kan leiden tot bijstelling van
de nu te maken afspraken.
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4. Contractvormen en aanbesteding
4.1 Contracteren of subsidiëren?
De gemeenten moeten een keuze maken op welke wijze zij middelen ter beschikking stellen. De
meeste gebruikte opties hiervoor zijn:



Subsidiëren
Contracteren

Aan het advocatenkantoor Pels Rijcken is juridisch advies gevraagd over de meest geschikte vorm
voor de inkoop van jeugdhulp. Pels Rijcken adviseert om door contractering afspraken te maken met
zorgaanbieders. In de handreiking opdrachtgeverschap van de VNG staan de afwegingen voor
subsidiëren of contracten beschreven.
Contractering heeft twee voordelen ten aanzien van subsidiering:
1. Een essentieel verschil tussen subsidiëren en contracteren is dat bij niet nakomen van de
afspraken bij contractering de dienst/het product kan worden afgedwongen . Bij subsidiëren kan
alleen het subsidie worden teruggevorderd. De reden om voor contracteren te kiezen is daarom in
de eerste plaats een werkinhoudelijke: de gemeenten zijn met contracteren verzekerd van het
verlenen van de zorg. Omdat er zoveel gewicht en verantwoordelijkheid komt te liggen bij de jeugd
en gezinsteams is contracteren voor het functioneren van deze teams een betere optie. Contracteren
past meer in de ontwikkeling van transformatie, waarin het noodzakelijk is dat partijen op elkaar
kunnen rekenen.
Contracteren maakt in de praktijk weinig verschil met subsidiëren als bij subsidiëren een
uitvoeringsovereenkomst is betrokken. Deze optie is overwogen maar stuit op het bezwaar dat de
AWB dan in beeld blijft. Dat betekent dat zeer gedegen beleid moet worden gemaakt m.b.t. plafonds,
wegingskaders, tenders, afwijzingsgronden. Bij contracteren speelt dit naar verhouding iets minder
als gebruik kan worden gemaakt van “2B-diensten” (zie kopje 3.2).
2. Wanneer gekozen wordt voor subsidiering zullen 13 gemeenten hun Algemene
Subsidieverordening moeten aanpassen. Dit is gezien het krappe tijdpad niet wenselijk. Dit neemt
niet weg dat ook voor contractering een intensief traject plaats vindt waarin de opdracht wordt
aanbesteed en er gezamenlijke inkoopvoorwaarden moeten worden opgesteld.
Een nadeel van contracteren is het verschil in rechtsbescherming. Bij contracteren loopt de
procedure langs de civiele rechter, wat niet zo laagdrempelig is als bestuursrechter. Bij subsidiëren
kan ook vaak een langere contractperiode afgesloten worden in verband met aanbestedingen.
Gezien bovenstaande argumenten is het advies om voor de jeugdhulp 2015 contracten af te sluiten
met zorgaanbieders.
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4.2 Aanbesteding
Jeugdhulpopdrachten vallen onder categorie 2B diensten (bijlage 2b, richtlijn 2004/18/EG. “De
aanbestedingswet is dan slechts beperkt van toepassing voor 2015. Dat houdt in dat:
1) de inschrijvingen getoetst moeten worden aan de gestelde technische specificaties, eisen en
normen,
2) de gunning van de opdracht bekend dient te worden gemaakt bij de Europese Commissie.
Er zijn dus geen procedurevoorschriften. Ook als er sprake is van een 2b-dienst, zijn de algemene
beginselen (van behoorlijk bestuur en aanbesteding) van toepassing. Deze zijn beschreven in bijlage
E. Daarnaast zorgen ook de wettelijke verplichte afspraken voor zorgcontinuïteit ervoor dat in 2015
aanbesteden nauwelijks een optie is.
Voor 2015 wordt een gemeenschappelijk inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden geformuleerd voor de
jeugdhulp. De contracten worden één op één afgesloten met de aanbieders waar de “zittende
cliënten” in zorg zijn. De motivering hiervoor is dat een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit,
beperking frictie en behoud van een goede infrastructuur gegarandeerd moet worden.

4.3 Looptijd contract

Eerder is besloten het gezamenlijk opdrachtgeverschap door Holland Rijnland voor een jaar vorm te
geven. Gezien de grote verandering aan taken voor gemeenten, de komst van de jeugd en
gezinsteams, zelfsturende gemeenten op de lokale situatie en de onzekerheid van het
meerjarenbudget voor de gemeenten, is een jaar een logische gedachte. Voor het inkopen van de
jeugdhulp en de daarmee samenhangende sturing, bekostiging en een opbouwende samenwerking
om tot de transformatie te komen met je kernpartners is een jaar echter kort. Heel praktisch; een
half jaar na de invoering van de jeugdhulp moeten de gemeenten opnieuw zaken gaan aanbesteden
voor 2016 terwijl er nauwelijks ervaring is opgedaan.
Voor het contracteren van de zorg is het wenselijk om te werken met mogelijke meerjarenafspraken.
Voor een aantal grote zorgaanbieders is het ook ondenkbaar om na 1 jaar contract afscheid te
nemen van elkaar. Wat ook meespeelt is dat men moet kunnen werken aan de transformatie en
samenwerking, dit vraagt meer tijd dan een jaar. Tot slot verandert de Aanbestedingswet en lijkt het
voor gemeenten niet meer mogelijk om gebruik te maken van de 2B-diensten onder de noemer van
maatschappelijke diensten. Volgend jaar moeten de gemeenten een Europese
aanbestedingsprocedure volgen.
Gelijktijdig met deze notitie volgt de uitwerking van het technisch opdrachtgeverschap. Het voorstel
hierover gaat uitgebreider in op de looptijd van het gezamenlijk opdrachtgeverschap en wat dit
betekent voor de contracteringsduur.
In het programma van eisen is de duur van de contracttijd als volgt verwoord: Vanwege de vele
onzekerheden waarmee de decentralisaties gepaard gaan, kiest opdrachtgever er voor om met
ingang van 2015 een contract van 1 jaar aan te gaan. Op termijn streeft opdrachtgever naar
meerjarige afspraken om zowel burgers als opdrachtnemers voldoende zekerheid te bieden.
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De initiële duur van de raamovereenkomst bedraagt één jaar, met voor de opdrachtgever een optie
tot verlenging met een jaar. Jaarlijks zal opdrachtgever het beschikbare budget vaststellen. Dit kan
leiden tot aanpassingen van aantallen, producten of vergoedingen. Bij de overweging of gebruik zal
worden gemaakt van de verlengingsoptie kunnen verschillende factoren meespelen zoals politieke
ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, beschikbare budgetten en (markt)ontwikkelingen binnen de
jeugdhulp. Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij de bepaling of de
raamovereenkomst wordt verlengd, of dat er over zal worden gegaan tot een vorm van inkoop op
basis van een aanbesteding. Bij geen verlenging met een jaar of na het jaar van verlenging eindigt de
opdracht van rechtswege.
Het beleidskader van de zorg voor de jeugd bestrijkt een periode maximaal 2 jaar en kan daarmee
ook richting geven aan de looptijd van de overeenkomsten.
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5. Bekostiging en sturing
De verschillende vormen van jeugdhulp waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden, kennen
allen een eigen wijze van financieren. De provinciale jeugdzorg en de gesloten Jeugdhulp (VWS)
worden gesubsidieerd. Bij de AWBZ en de ZVW is sprake van contractering. Voor de jeugd-GGZ is
landelijk afgesproken dat de zorg die wordt gefinancierd op basis van DBC’s (diagnosebehandelingscombinatie) nog t/m 2017 op die wijze wordt gefinancierd. Aan deze vorm zitten de
gemeenten dus tot en met 2017 vast. Daarbij zullen we zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden
om ook flexibel om te kunnen gaan met DBC’s en bijvoorbeeld de inzet van GGZ in de Jeugd en
gezinsteams buiten deze DBC’s om te bekostigen.
Het op de juiste wijze geven van sturing aan het aanbod is een kwestie waar enkele jaren overheen
gaan. Via de jeugd en gezinsteams krijgen we in enkele jaren duidelijk wat de vraag van de cliënt is.
Veel is al bepaald door het RTA, er wordt uitgegaan van een zachte landing voor gemeenten en
aanbieders, en er zijn nog geen resultaten bekend (noch vanuit de specialistische zorg noch vanuit de
team) om op af te rekenen of om voortgang te vergelijken met voorgaande jaren. In 2015 zal met
name op het budget gestuurd gaan worden waarbij we wachtlijsten willen voorkomen en kwaliteit
van geleverde zorg willen benadrukken.
De precieze wijze van verwerven, bekostigen en sturen wordt dan niet alleen nu met de transitie
maar ook in de transformatie ontwikkeld. Daarbij zijn cliënttevredenheid, het behalen van de doelen
uit 1 gezin 1 plan en effectindicatoren van groot belang.
We vragen de aanbieders binnen het toegerekende budget:
a) te zorgen voor zorgcontinuïteit zoals in de wet bepaald
b) aan te geven hoe men nieuwe cliënten zorg op maat kan bieden binnen hun
voorzieningen.
Op basis van (tussentijdse) realisatiecijfers kunnen de contracten worden bijgesteld waarbij wel kan
worden verschoven tussen producten dan wel op grond van mindere vraag worden bijgesteld.
Hogere budgetten zijn daarbij uitgesloten. Afspraken worden gemaakt voor een jaar, waarbij
tussentijdse bijsturingmomenten cruciaal zijn en worden vastgelegd.

5.1 Bekostigingsprincipes
De huidige financiering van de verschillende sectoren waarvoor de gemeenten verantwoordelijk
worden is verschillend. Op bepaalde punten komen ze overeen. Er is sprake van veel administratieve
en bureaucratische rompslomp en de sturing die ervan uit gaat, bevordert niet een effectieve inzet
van middelen. Voorts wordt transformatie, vernieuwing in de zorg, er door belemmerd. Degene die
de zorg “voorschrijft” koppelt die zorg niet aan een budget. Er vindt dus geen afweging plaats van
inzet-kosten en resultaat. In de huidige systemen is zelfs sprake van “perverse prikkels”, omdat door
de gehanteerde afrekenmethoden het aantrekkelijk kan zijn cliënten meer zorg te leveren dan strikt
noodzakelijk is en om ze langer in zorg te houden. Hoewel deze notitie jeugdhulp handelt over 2015,
is het noodzakelijk een doorkijk te geven waar de regio heen wil.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in meerdere notities aangegeven waar zij met het nieuwe
stelsel naar toe willen. De instelling van jeugd en gezinsteams is hiervan de belangrijkste pijler en
vervult een spilfunctie in het toekomstig stelsel. Doel is dat op termijn het jeugd gezinsteams beslist
over- en verantwoordelijk wordt voor de inzet van alle hulp binnen een normbudget dat aan het
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jeugd en gezinsteam wordt toegekend. Op die wijze is het beter mogelijk om te kunnen sturen op de
verhouding inzet-prijs-kwaliteit. Het monitoren daarvan wordt belegd bij het jeugd en gezinsteam en
de gemeente doormiddel van het lokale accounthouderschap.
Niet alle hulp wordt door het team ingezet. Ook bijvoorbeeld de huisarts verwijst. De kosten van
hulp die door de huisarts wordt ingezet, komt ook ten laste van het jeugdhulpbudget. Het zal hierbij
gaan vooral om inzet van jeugd-GGZ. Verwijzing via de huisarts naar een aanbieder kent geen
beperking. Omdat de gemeenten wel willen sturen bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten met
de aanbieders afspraken maken over de zorg die wordt verleend via verwijzing door de huisarts of
specialist. In eerste instantie kan gedacht worden aan vergoeding van 300 minuten voor jeugd-GGZ
en het hanteren van Nza-tarieven . Is meer hulp nodig dan overlegt de aanbieder met het jeugd en
gezinsteam en wordt aansluitend op het gezinsplan passende hulp voorgesteld die integraal
onderdeel wordt van het gezinsplan.
Het team ontwikkelt en monitort welke vragen om welke hulp bij het team en/of huisarts dan wel
derden terecht komen. Dit leidt op termijn van, naar schatting drie jaar, tot gefundeerde
duidelijkheid met betrekking tot de in te kopen zorg, op basis van de vraag. Het adagium in de eerste
jaren is dus: centraal inkopen, decentraal inzetten. Het JGT verantwoordt naar de gemeente.
Regionaal worden de verantwoordingen verzameld en wordt verantwoord aan VWS.
De wijze van financieren moet gezien worden, en moet als zodanig worden ontwikkeld, als een
sturingsmechanisme op het zo maximaal mogelijk bereiken van smart geformuleerde inhoudelijke
beleidsdoelstellingen. Het is daarvoor nodig dat op het niveau van het team inhoudelijke en
budgettaire afwegingen bij elkaar worden gebracht. Dan kunnen op de werkvloer prioriteiten
worden gesteld op basis van kennis van de praktijk en kunnen bij de inhoudelijke aanpak financiële
consequenties worden meegewogen. Uiteraard werken zij in opdracht van de desbetreffende
gemeente en monitoren zij de vraag en de inzet van de jeugdhulp voor deze gemeente zodat
gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden over de inhoud en de volumes van de benodigde
jeugdhulp. Uiteindelijk blijft de gemeente altijd eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg.
Het is begrijpelijk dat dit systeem in 2015 nog niet kan functioneren. Het merendeel van de teams
moet nog worden geformeerd en om tot daadwerkelijk gerichte vraagsturing te komen is het opdoen
van ervaringen in de teams onontbeerlijk. Toch willen wij al in 2015 een start maken met een
aanpassing van de huidige systemen. In 2015 wordt gewerkt met een combinatie van
budgetbekostiging en populatiebekostiging. Aanbieders die voor contractering in aanmerking komen
worden vanaf juli 2014 individueel dan wel groepsgewijs geïnformeerd over de richtingen uit deze
notitie jeugdhulp . Op basis van de uitvraag april 2014 wordt met elke te contracteren aanbieder een
contacteringsoverleg gevoerd. Hieraan voorafgaand wordt de aanbieders gevraagd hun voorstellen
voor 2015 in te dienen waarbij inzichtelijk gemaakt wordt op welke wijze het aanbod aansluit op de
regionale ontwikkelingen, aansluit op de teams en aansluit op de wensen tot functiegerichte
samenwerking. In dit bedoelde overleg vindt een globale inschatting plaats van aantallen cliënten,
kosten en zorgtypen. Op basis daarvan wordt een budget afgesproken. Het is niet de bedoeling dat
dit budget in 2015 strak gedetailleerd wordt afgerekend. Een mogelijkheid is dat gewerkt zal worden
met marges van 10% in de aantallen cliënten. De aanbieder kan inverdienen door efficiënter te
werken, doorlooptijden te verkorten, lichtere zorgvormen in te zetten, meer functiegericht samen te
werken, en mag het eventuele overschot dan weer inzetten voor verdere kwaliteitsverbetering en
bestaanszekerheid. Zakt het aantal cliënten echter onder de 90% of stijgt het uit boven de 110% van
wat is begroot, dan is er reden voor overleg en eventuele bijstelling. Daarbij ligt de focus op het
uitsluiten van budgetoverschrijdingen.
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Voor alle te contracteren aanbieders zal worden gewerkt met maximale budgetten en
bevoorschotting, dus (indien zo overeengekomen) ook met de grote aanbieders die t/m 2017
gehouden zijn te werken op basis van dbc’s. Met kleine aanbieders (zzp-ers bijvoorbeeld en kleine
praktijken) vindt achteraf een verrekening plaats op basis van werkelijke geleverde zorg en de daarbij
horende afspraken.

5.2 Bekostiging per product
Tabel 1 geeft per jeugdhulpproduct aan op welke wijze de tariefsvorming plaatsvindt.
Product
1.1 JGT

Voorgenomen tariefsvorming
Op basis van genormeerd/onderhandelde fte-prijs.

2.1Ondersteuning, begeleiding en
behandeling van opvoed en opgroei
problematiek
2.2 Behandeling van stoornissen
(generalistische jeugd-GGZ)
2.3 Ondersteuning, begeleiding,
persoonlijke verzorging van kinderen
en jeugdige en behandeling van
(L)VB

Uurtarieven komen tot stand op basis van nader te bepalen
norm en/of range. Per pakket gelden verschillende normen,
gebaseerd op specifieke eisen en bijbehorende inzet van
deskundigheid. Daarbij wordt gedifferentieerd naar inzet op
verschillende niveaus, zoals MBO, HBO, WO, WO+. Prijzen in
de GGZ en AWBZ sluiten voorlopig aan bij, of zijn gebaseerd
op Nza-tarieven. Ter indicatie, de contractprijzen voor
aanbieders in het flexibel eerstelijns aanbod GGZ varieerde in
2012 tussen € 76 en de € 84 per uur. Voor begeleiding,
verzorging, behandeling varieert de Nza-prijs van € 52 tot €
110 per uur. Opvoed, opgroeiondersteuning en jeugdzorg
varieert ergens tussen de € 65 en € 100 euro per uur. Vaak
verschillen uurprijzen door een verschillende inzet van
deskundigheid. Soms zitten er ook verschillende opslagen
achter of verschillende definities van productieve en
doorberekenbare uren. Deze zullen worden genormeerd,
waarbij gekeken wordt naar differentiatie naar
‘kwaliteitskenmerken’. De tarieven zijn voor feitelijke
ureninzet.
Voor enkele diensten die als product zijn af te bakenen, zal
een productprijs worden geoffreerd (zoals een eigen kracht
conferentie).
Voor de GGZ/AWBZ zullen prijzen aansluiten bij, of zijn
gebaseerd op Nza-tarieven. Voor jeugdhulp met verblijf (incl
pleegzorg), waarbij de risico’s groot zijn vanwege vastgoed en
schaarse expertise zal in de transitieperiode de zorgproducten
en prijzen van de SRA worden gehanteerd.
Voor het langdurige verblijf in de (L)VB en GGZ-sector stelt de
NZa tarieven vast voor de verschillende ZZP’s. Voor de
transitieperiode zal gebruik worden gemaakt van de ZZPtarieven voor het langdurig verblijf. Voor de AMHK en de
crisisdienst zal een nieuwe prijs (begroting) moeten worden
vastgesteld. Dat geldt ook voor de gecertificeerde
instelling(en).

3.1 Specialistische expertise- en
behandelfuncties
3.2 Verblijf/dagbehandeling
jeugdzorg
3.3 Verblijf (L)VB/GGZ
3.4 Pleegzorg
3.5 AMHK en crisisdienst
3.6 Gecertificeerde instelling(en)
JB/JR

Tabel 1. Tariefsvorming per product jeugdhulp
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Toelichting op 1.1 Jeugd en gezinsteams
We bekostigen de jeugd en gezinsteams in 2015 capaciteitsgericht. Dat wil zeggen dat de bekostiging
plaatsvindt voor het beschikbaar stellen van een dienst, vooral uitgedrukt in een bepaalde personele
inzet, capaciteit. Dat betekent dat de kosten van alle professionals uit de teams vaste kosten zijn. De
teams zijn dus niet direct afhankelijk van hun ‘productie’ voor de bekostiging. Op grond van de
ervaringen in 2015 zal voor de jaren daarna besloten moeten worden in hoeverre deze manier van
bekostiging van de teams voldoet aan de behoeften. In bijlage B is de monitoringslijst van de jeugd
en gezinsteams toegevoegd.

Toelichting op 2.1 t/m 2.3 Gespecialiseerde voorzieningen
De professionals en instellingen die zorg leveren in dit specialistische aanbod zullen in 2015 worden
bekostigd op de werkelijk door hen gerealiseerde uren en (verblijfs)dagen, waarbij de gemeente de
(marges van de) tariefstellingen zal bepalen. Het gaat hier dus om een prestatiebekostiging. Bij
bekostiging op uren (pay per fee) ligt een zeker risico op overbehandeling op de loer. Dit risico
kunnen we beheersen via betrokkenheid van het jeugd en gezinsteam, benchmarking van
behandelingen en sanctionering van ongewenst gedrag. Daarnaast is het denkbaar dat enkele
specifieke diensten wél bewust als product zullen worden bekostigd, bijvoorbeeld in die gevallen
waarin de levering van een product altijd een vaste tijdsinspanning vergt. Wachtlijsten moeten
worden voorkomen en lonen niet, maar worden kritisch bekeken en mogen geen reden zijn voor
extra budget tenzij de noodzaak nadrukkelijk wordt aangetoond.

Toelichting op 3.1 t/m 3.6 Gespecialiseerde voorzieningen
De bekostiging van deze gespecialiseerde voorzieningen verschilt per product. Voor de
zorginstellingen – jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen – is de bekostiging in
beginsel gelijk aan de bekostiging van de basisvoorzieningen: werkelijk geleverde uren en dagen. Om
de continuïteit van kwetsbare capaciteit (bijvoorbeeld topreferente en topklinische zorg) te
waarborgen, wordt er voor gekozen om bepaalde instellingen een extra garantieregeling aan te
bieden. Deze regeling houdt in dat deze instellingen een deel van hun onbenutte capaciteit (uren en
dagen) in rekening mogen brengen. Dit deel is in landelijke vastgestelde tarieven bepaald en/of in
regelgeving. Voor het AMHK en de crisisdienst wordt een deel van de activiteiten bekostigd op basis
van de geleverde prestaties. Een ander deel is basisinfrastructuur met bijbehorende functiegerichte
bekostiging op capaciteit (capaciteitsbekostiging).

5.3 Resultaatbekostiging
Ideaal zou zijn als de doelstellingen kunnen worden vertaald in kwantificeerbare resultaat dat
vervolgens gebruikt zou worden bij het vormgeven van de bekostiging. In diverse sectoren die vallen
onder de decentralisatie is dit tevergeefs gepoogd. Vaak is een deel van het resultaat nog wel te
kwantificeren maar is de causaliteit met de inspanningen van een hulpverlener niet sluitend te
krijgen. Op korte termijn is het dus niet, of slechts beperkt, haalbaar om op resultaat te bekostigen.
Wel zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de stappen die al zijn gezet in de diverse sectoren
Het is wel verstandig om met betrekking tot het resultaat doelstellingen af te spreken en deze
kritisch te volgen en te betrekken in de gesprekscyclus met de zorgaanbieder/het jeugd en
gezinsteam. Daarnaast zal er in de loop van de tijd gekeken worden in hoeverre er meer kan worden
gefinancierd op basis van resultaatbekostiging.
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5.4 Vernieuwing in de financiering
Bij het bepalen van de prijzen zijn verschillende procedures te volgen: vrij te offreren, fixed price,
range tussen min/ max bedrag, totaal prijzen, deel prijzen, werkelijke kosten, opgebouwde prijzen
met aparte vergoeding voor indirecte kosten, all inclusieve prijzen.
De verschillende huidige zorgdomeinen hebben allen hun eigen manier van prijsvorming. Vaak is dit
een vaste prijs, of vast budget voor de te leveren diensten. Alleen in de GGZ-sector komen prijzen
steeds vaker tot stand op basis van onderhandelingen, of differentiatie in kwaliteitseisen. De AWBZ
kent veel verschillende prijzen afhankelijk van de aard en intensiteit van de zorg. De huidige zorg is in
zijn complexiteit daarin erg doorgeschoten. Het is de ambitie om daarin een vereenvoudigingslag
door te voeren.
Op dit moment is door het platform directeuren sociaal domein een opdracht gegund aan KPMG om
een onderzoek te doen naar de prijzen voor de meest voorkomende diensten in de jeugdzorg. Dit
onderzoek is medio oktober afgerond. Parallel hieraan wordt in opdracht van de gemeente
Amsterdam een overzicht gemaakt van de geldende tarieven in de GGZ en AWBZ en de modellen
waarop deze zijn gebaseerd. De uitkomsten van deze onderzoeken geven de input voor de tarief
vorming die per product wordt opgesteld. Hieronder wordt de richting aangegeven hoe Holland
Rijnland tot de tarief vorming komt. Deze tarieven gelden voor zowel gecontracteerde als niet
gecontracteerde instellingen waar nieuwe cliënten zorg afnemen (op basis van doorverwijzing van de
bijvoorbeeld de huisarts).
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6. Beheersing van de kosten en risico’s
Het bepalen en het beheersen van de omvang van de zorg, is in essentie ook een
budgetbeheersingsvraagstuk. De omvang van de zorg bepaalt uiteindelijk de omvang van de kosten.
Dit valt te omschrijven als het ‘volumerisico’. De gemeente zal er voor moeten zorgen dat de zorg
betaald kan worden uit de beschikbare budgetten en dient dit risico te beheersen. Gezien de huidige
jaarlijkse groei in de GGZ, AWBZ en jeugdzorg ligt hier een behoorlijke uitdaging voor de gemeenten.
De zorgactiviteiten en caseload bepalen de omvang van de zorg die door de teams geleverd wordt.
De coach en de gemeentelijk accounthouder heeft onder andere als taak de teams aan te spreken op
kwaliteit en inzet van zorg, vooral het aantal doorverwijzingen.
De omvang van de verschillende zorgvormen wordt bepaald door de vraag. Die vraag wordt onder
andere door het jeugd en gezinsteam gesignaleerd, behandeld en indien nodig naar specialistisch
aanbod verwezen. Er wordt voor dit aanbod in 2015 vanuit het transitiearrangement voor de JZ,
JGGZ en J(L)VB voor een substantieel deel van het budget (richtsnoer 80%) volumeafspraken
gemaakt bij bestaande aanbieders. Vooralsnog wordt gedacht om vanaf 2016/2017 vooraf in de regel
geen vaste aantallen meer in te kopen, maar worden raamovereenkomsten afgesloten voor oude en
nieuwe cliënten voor het aanbod. Tegelijkertijd is het dan noodzakelijk om de totale afname van
producten en diensten binnen de beschikbare budgetten van het flexibel aanbod te houden. Dit is
ook een van de doelstellingen van de gemeenten. De exacte inkoopstrategie voor 2016/2017 e.v.
moet nog worden uitgewerkt.

6.1 Informatievoorziening
Een voorwaarde voor het nieuwe stelsel om goed te kunnen functioneren en ook kosten te kunnen
beheersen, is een goede informatievoorziening. Informatievoorziening moet vanuit verschillende
invalshoeken georganiseerd worden, op niveaus van cliënt, jeugd en gezinsteams, gemeente, regio
Holland Rijnland en het Rijk. Daarnaast is het van belang om onderscheid te maken tussen
behandelinformatie, verantwoordingsinformatie en beleid- sturingsinformatie.
Informatievoorziening is een belangrijk instrument om te sturen op het budget: hoe vaak krijg je
informatie en hoe snel. ‘ Realtime’ informatie moet het zijn. Kortom, de opdrachtgever(s) en
opdrachtnemers moeten blijven praten met elkaar! In het programma van eisen en de contracten
worden per aanbieder afspraken gemaakt over de informatievoorziening en verantwoording op
instellingsniveau, gemeentelijk en regionaal niveau. Daarbij kijken we uiteraard ook naar de
landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt in het kader van visd.

6.2 Budgetplafond
Een veel gestelde vraag is: “Wat gebeurt er bij het bereiken van het budget(plafond)?” . Op regionaal
niveau zijn voor 2015 afspraken gemaakt over risicospreiding en solidariteit (verzekeringsmodel). Het
uitgangspunt is dat de zorg geleverd moet worden binnen het daarvoor beschikbare budget. Met de
invoering van de jeugd en gezinsteams wordt verwacht de eerste bezuiniging op te vangen. Alleen,
het is niet ondenkbaar dat het zogenaamde ‘boeggolf’ effect gaat optreden. Deze kent diverse
aspecten, namelijk een periode met dubbele kosten vanwege de inverdientijd van extra preventie en
mogelijk extra kosten doordat in het begin meer problematiek wordt gesignaleerd als er scherper
gekeken wordt door het jeugd en gezinsteam. Bovendien laten ervaringen in andere landen laten
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zien dat een meer outreachende aanpak, die de jeugd en gezinsteams voorstaan, tot een vergroting
van de vraag leidt.
Gezien het feit dat het budget voor de gespecialiseerde jeugdhulp voor 2015 substantieel lager zal
zijn dan in 2014 en het aanbod nog niet heeft kunnen vernieuwen, is de kans aanwezig dat de
budgetplafonds in de loop van het jaar in zicht komen. Dit risico maakt het noodzakelijk om de vinger
aan te pols te houden voor wat betreft de inkoop van zorg en de beschikbare capaciteit die resteert
binnen de afgesproken budgettaire kaders. Hiertoe zal de regio vanuit het regionaal
opdrachtgeverschap per maand voortgangsinformatie per gemeente en per instelling genereren,
opdat de dialoog over de wijze van bijsturing kan worden gevoerd en maatregelen kunnen worden
getroffen om wachtlijsten te voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan een door de gemeente af
te dwingen doorleverplicht. De aanbieder is dan verantwoordelijk voor de kosten. Een andere optie
voor de aanbieder is het zoeken naar een nieuwe geschikte hulpverlener die nog wel ruimte heeft in
zijn budget. Van de aanbieders vraagt dit het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een cliënt en over je eigen (financiële) grenzen heen te kijken. Nadere afspraken hierover volgen bij
de contractonderhandelingen.

6.3 Risico’s
Er valt een aantal risico’s te onderkennen die samenhangen met de inkoopstrategie (en
budgetbeheersing). Onderstaand zijn deze weergegeven en is aangegeven welke maatregelen er
regen genomen (kunnen) worden.
Risico
Het jeugd en gezinsteam is niet neutraal en
verwijst onevenredig veel door naar
moederorganisatie

Jeugd en gezinsteams zijn te groot.

Jeugd en gezinsteams krijgen meer werk dan ze
aankunnen.
Jeugd en gezinsteam-medewerkers sturen niet
op geld.

Maatregel
Doordat het team klein
is, moet er een grote sociale controle zijn binnen
de teams die dit voorkomt. Verder zal het zo zijn
dat als er doorverwezen wordt naar een andere
aanpak die niet in de optimale is, het team de
hulpvraag op den duur terugkrijgt.
budgetverantwoordelijkheid last van krijgt. Via
de benchmarking tussen de teams in de regio
kan een dergelijke inefficiëntie eveneens aan het
licht komen. Verder bevat het beoogd
opleidingsprogramma voor teamleden een
onderdeel dat zich richt op het samenwerken in
het team. Tot slot heeft de gemeentelijk
accounthouder ook een rol in het proces.
Er is gekozen voor een basisteam met een grote
van gemiddeld 9,5 fte. Bij voorkeur moet dit
zoveel mogelijk voltijds ingezette mensen zijn.
Als het team veel grotere wordt dan 12 mensen
dan kan het gevoel van gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid verminderen.
In de middelen die beschikbaar zijn voor de
teams zit ruimte om de teams, al dan niet
tijdelijk, uit te breiden.
Via het voorbereidende
professionaliseringstraject worden medewerkers
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Continuïteit van zorg leidt tot continuïteit van
kosten.

Haast maken met experimenteren en ‘ doen’.
Groot risico is dat tot 2015 plannen op papier
ontstaan die in 2015 nog in de praktijk gebracht
moeten (gaan) worden, waardoor aanloop- en
uitvoeringskosten niet goed hand in hand te
houden zijn.
Onvoldoende aansluiting tussen proeftuinen,
pilots, etc en de reguliere werkwijze.

Huisartsen verwijzen meer dan begroot door
naar hulp, waardoor het jeugd en gezinsteam
niet meer in control is over haar eigen budget.

Het centrale budget voor specialistische hulp kan
uitgeput raken. Het gevolg is dan dat jeugd en
gezinsteam geen specialistische hulp kunnen
inzetten.

Er wordt een overgangsperiode ingelast voordat
wordt bezien welke inkoopvorm wordt gekozen.
Hierdoor is er een verhoogd risico op juridische
procedures.

Reservering PGB is te laag.

voorbereid op dit onderdeel van hun taak en
kernkwaliteiten: ‘ kostenbewust’. Dit gebeurt
met het opleidingsprogramma en doormiddel
van sturing door de coaches. En in samenspraak
met de gemeente.
Er is minder geld en niet alles kan meer. Daar
waar zorgcontinuïteit en het beperken van
frictiekosten niet verenigbaar zijn met de
taakstelling van het Rijk, moet tijdig bestuurlijke
keuzes gemaakt worden. Aldus door enerzijds
wachtlijsten of anderzijds
budgetoverschrijdingen.
Deels gebeurt dit al. Daarnaast moet gekeken
worden op welke plaatsen dit eventueel nog kan
worden geïntensiveerd. Geprobeerd wordt om de
implementatie van de teams naar voren te
halen.
Best practices etc. moeten permanent te worden
geïnventariseerd en bijgehouden te worden op
een verzamellijst. Bij het bepalen van de inkoop
moet deze lijst naast de inkoopwensen worden
gelegd om zo tot goede keuzes te komen.
Het team moet een warme relatie opbouwen
met huisartsen, zo mogelijk vast te leggen in een
afsprakenprotocol. Op lokaal niveau worden er
ook afspraken gemaakt tussen gemeente en
huisartsengroepen. Daarnaast is een verwijzing
van de huisarts nog geen betalingsgrondslag.
Daar gaat immers verdere diagnostiek etc aan
vooraf. Gemeenten maken met de aanbieders en
huisartsen goede afspraken hoe deze keten
verloopt en bekostigd wordt.
Als het budget op is, kan daarvoor
gewaarschuwd worden richting alle teams. In
geval van onder uitputting is besloten om het
overschot te reserveren voor het volgend jaar.
Verder wordt gesteld dat instellingen moeten
werken met financiële spreiding over het jaar
heen.
Om het risico te beperken, zal voorafgaand aan
de periode door de gemeente, de te volgen
procedure goed moeten worden vastgelegd. Het
moet transparant zijn waarom de gemeente een
overgangsperiode inlast en hoe na die periode
zal worden ingekocht, zodat aanbieders weten
waar ze aan toe zijn.
Feiten en cijfers over PGB’s in 2014 nog verder
ontrafelen door gemeenten (regio) in
samenwerking met
zorgkantoor/zorgverzekeraars. Analyse maken
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Structurele uitvoeringskosten zijn te laag
ingeschat. (landelijk 3%, regio hanteert 1,5%)

tussen de verschillen van het macrobudget en de
opgaven van de zorgaanbieders in de regio.
Meer kennis vergaren over de AWBZ (onderdeel
jeugdwet). Zo snel mogelijk budgetten bekend
maken bij de regionale grote aanbieders. PGB
regeling in de verordening opnemen om lokaal te
kunnen sturen.
Er is vanuit gegaan dat alle toekomstige
structurele uitvoeringskosten voor de regio
gedekt worden uit de 1,5% en deels een
reservering onvoorzien. Hier moet hard op
gestuurd worden.

Tabel 2. Risico’s en maatregelen
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7.

Begroting jeugdhulp 2015

In dit hoofdstuk wordt de begroting jeugdhulp 2015 gepresenteerd. Deze begroting bestaat uit twee
onderdelen, namelijk een regionaal deel en een lokaal deel. Voor deze begroting dient nog een
vertaalslag te worden gemaakt naar de nieuwe indeling van de IV3-nummers. Hiertoe zal vanuit het
regionaal opdrachtgeverschap een voorstel worden uitgewerkt.

7.1 Begroting
1

Lokale lasten

1.1

Raming JGT's inclusief coaches exclusief inzet
maatschappelijk werk en cliënt ondersteuning

€ 16.554.207

1.2

0,5% Lokale apparaats- en ICT-kosten individueel
opdrachtgeverschap jeugdhulp

€

537.529

1.3

Persoonsgebonden budgetten (PGB's)

€

5.000.000

1.4

Onvoorzien lokaal

€

887.110

1.5

Raming inzet maatschappelijk werk (3,6 miljoen)
en cliëntondersteuning (2,5 miljoen) te
reserveren door gemeenten uit lokale middelen

*

Totale lokale lasten

€ 22.978.846

2

Regionale lasten

2.1

Reservering kleine aanbieders en buitenregionale
€
plaatsingen

5.500.000

2.2

Afspraken Bureau Jeugdzorg / Gecertificeerde
instelling inclusief AMHK en exclusief aandeel BJZ €
in JGTs

9.131.593

2.3

Landelijke inkoop via landelijke arrangement
(advies VNG: 3,76%)

€

4.042.215

2.4

1% Regionale apparaats- en ICT-kosten
gezamenlijke opdrachtgeverschap jeugdhulp
(landelijk advies: 3%)

€

1.075.057

2.4

Onvoorzien regionaal (waarvan 2.5 miljoen
geoormerkt voor PGB)

€

5.000.000

2.6

Reservering grote/berekende aanbieders

€ 59.778.000

Totale regionale lasten

€ 84.526.865

Totale regionale lasten

€ 107.505.710
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7.1.1 Toelichting (lokale) begrotingsposten 1.1 t/m 1.5
1

Lokale lasten

Toelichting

1.1

Raming JGT's inclusief coaches exclusief inzet
maatschappelijk werk en cliënt ondersteuning

Zie nadere onderbouwing JGT’s hieronder

0,5% Lokale apparaats- en ICT-kosten individueel
opdrachtgeverschap jeugdhulp

Conform het RTA en de notitie gezamenlijk
opdrachtgeverschap wordt 0,5% van het
budget voor jeugdhulp per gemeente
gereserveerd voor lokale apparaats- en ICTkosten . Het landelijk advies is om hiervoor 3%
te hanteren, in de regio gaan we uit van 1%
regionaal en 0,5 lokaal (samen 1,5%). Onder
lokale uitvoeringskosten wordt verstaan:
apparaatskosten, ICT kosten, lokaal
opdrachtgeverschap en de uitvoering van de
PGB’s.

1.3

Persoonsgebonden budgetten (PGB's)

In de begroting wordt rekening gehouden met
een reservering van in totaal 5 miljoen voor
PGB’s. Onzekerheid over de daadwerkelijke
hoogte van de PGB’s per gemeenten in 2015
maakt het moeilijk om hier nu een goede
raming voor te maken. Eind 2014 worden
meer gegevens verwacht over de hoogte van
de PGB’s per gemeente. Naar aanleiding
hiervan zal deze post mogelijk moeten worden
bijgesteld.

1.4

Onvoorzien lokaal

P.M. Te besteden voor onvoorziene lokale
kosten in het kader van de jeugdwet.

Raming inzet maatschappelijk werk (3,6 miljoen) en
cliëntondersteuning (2,5 miljoen) te reserveren door
gemeenten uit lokale middelen

Het macrobudget jeugdhulp is opgebouwd uit
de middelen voor de nieuwe jeugdhulp taken
die overkomen naar gemeenten. Inzet van
maatschappelijk werk en cliëntondersteuning
valt hier niet onder. Deze functies worden uit
andere (lokale) financieringsbronnen betaald
en dus niet bekostigd wordt met de primair
voor jeugdhulp bestemde middelen. Vanuit
inhoudelijke overwegingen is het de wens om
de expertise maatschappelijk werk en
cliëntondersteuning in de basis mee te nemen
bij de samenstelling van de teams. Voor deze
inzet is derhalve gewenst dat gemeenten
hiervoor lokale middelen reserveren (6,1
miljoen voor alle gemeenten samen). De
exacte kosten zijn niet per gemeente
opgenomen in tabel ‘ nadere specificaties’.
Gemeenten kunnen zelf dit bedrag invullen
indien wenselijk.

1.2

1.5

Nadere onderbouwing raming jeugd- en gezinteams

Begrotingspost 1.1:
Aanbieder:
Cardea
Rivierduinen
Curium-LUMC
Ipse de Bruggen
Gemiva-SVG
s Heerenloo
BJZ Toegang, conform regionale afspraken
Extra inzet BJZ
Coaches, organisaties nog nader te bepalen
Totaal uit lokaal jeugdbudget
Begrotingspost 1.5:
Te reserveren voor inzet cliëntondersteuning/st. MEE in JGT's (
lokale (WMO)middelen gereserveerd door gemeenten conform
afspraken MEE)
Begrotingspost 1.5:
Raming te reserveren voor inzet (jeugd- en
school)maatschappelijk werk in JGT's (te reserveren door
gemeenten, waarvan 855.000 reeds gereserveerd voor
jeugdmaatschappelijk werk en zorg aan leerlingen op het VO
(oude Ras-middelen). Het gaat verder niet om extra middelen
maar om een andere inzet van bestaande middelen.
Totaal uit budget (lokaal) WMO
totale kosten JGT

bijdrage JGT

FTE

Prijs per FTE

€ 4.800.000
€ 2.400.000
€ 2.400.000
€ 960.000
€ 864.000
€ 576.000
€ 2.754.207
€ 480.000
€ 1.320.000
€ 16.554.207

50
25
25
10
9
6
28,67
5
12
170,67

€ 2.500.000
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€ 3.600.000

37,5

€ 6.100.000

63,5

€ 22.654.207

234,17

€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 96.000
€ 110.000

Nadere specificatie lokale kosten per gemeente aan de hand van de begrotingsposten
Aandeel in de

Gemeente

Meicirculaire
2014

regio o.b.v.
budget
meicirculaire

1.5 uit lokale

1.2 uit jeugdbudget:
1.1 uit
jeugdbudget:

0,5% voor lokale

raming JGT's

apparaats- en ICT-

1.3 uit jeugdbudget:
reservering PGB’s jeugd

per gemeente kosten en individueel
opdrachtgeverschap

per gemeente

in %

(WMO)middelen: Raming
1.4 uit jeugdbudget:
Onvoorzien

werk in JGT's

€ 26.836.936

24,96327

€ 4.132.471

€ 134.185

€ 1.248.163

€ 221.452

Hillegom

€ 3.922.550

3,64869

€

604.012

€ 19.613

€ 182.434

€ 32.368

Kaag en Braasem

€ 3.791.704

3,526979

€

583.863

€ 18.959

€ 176.349

€ 31.288

Katwijk

€ 13.394.847

12,45966

€ 2.062.598

€ 66.974

€ 622.983

€ 110.531

Leiden

€ 24.852.197

23,11709

€ 3.826.852

€ 124.261

€ 1.155.855

€ 205.074

Leiderdorp

€ 5.657.578

5,262584

€

871.179

€ 28.288

€ 263.129

€ 46.685

Lisse

€ 3.706.121

3,447371

€

570.685

€ 18.531

€ 172.369

€ 30.582

Nieuwkoop

€ 5.256.663

4,889659

€

809.444

€ 26.283

€ 244.483

€ 43.377

Noordwijk

€ 3.610.453

3,358383

€

555.954

€ 18.052

€ 167.919

€ 29.793

Noordwijkerhout

€ 3.093.645

2,877656

€

476.373

€ 15.468

€ 143.883

€ 25.528

Oegstgeest

€ 4.426.957

4,117881

€

681.683

€ 22.135

€ 205.894

€ 36.530

Teylingen

€ 7.170.964

6,67031

€ 1.104.217

€ 35.855

€ 333.515

€ 59.173

Zoeterwoude

€ 1.785.095

1,660465

€

€

€ 83.023

€ 14.730

Totaal lokale kosten jeugdhulp

107.505.710 100

€ 5.000.000

€ 887.110

€ 16.554.207

8.925

€ 537.529

(jeugd- en
school)maatschappelijk

Alphen a/d Rijn

274.877

te reserveren voor inzet

1.5 uit lokale
(WMO)middelen: Te
reserveren voor inzet
cliëntondersteuning/st.
MEE in JGT's

7.1.2 Toelichting (regionale) begrotingsposten 2.1 t/m 2.6
2

Regionale lasten

Toelichting

2.1

Reservering kleine aanbieders en
buitenregionale plaatsingen

Deze reservering bedroeg in het RTA 4 miljoen. De
gegevensuitvraag van april 2014 laat echter zien dat er voor
kleine aanbieders en buitenregionale plaatsingen een bedrag
van 5,5 miljoen gereserveerd moet worden. In april 2014 zijn
meer aanbieders met cliënten uit de regio uitgevraagd dan
bij het RTA in het najaar 2013. In 2013 was een groot deel
van de kleine aanbieders nog niet in beeld.

2.2

Afspraken Bureau Jeugdzorg /
Gecertificeerde instelling inclusief
AMHK en exclusief aandeel BJZ in
JGTs

Dit betreft de door het Rijk opgelegde garantstelling voor de
functies van Bureau Jeugdzorg in 2015. Deze garantstelling
bedraagt 80% van de subsidie 2014.

2.3

Landelijke inkoop via landelijke
arrangement (advies VNG: 3,76%)

Deze reservering bedroeg in het RTA, conform het landelijk
advies, 2,2% van het budget voor jeugdhulp per gemeente.
De VNG heeft gemeenten in het voorjaar van 2014
opgeroepen 3,76% te reserveren voor de landelijke inkoop
van zeer specialistische jeugdhulp functie.

2.4

1% Regionale apparaats- en ICTkosten gezamenlijke
opdrachtgeverschap jeugdhulp
(landelijk advies: 3%. Regio
hanteert 1,5%)

Conform het RTA en de notitie gezamenlijk
opdrachtgeverschap wordt 1% van het budget voor
jeugdhulp per gemeente gereserveerd voor regionale
apparaats- en ICT-kosten voor het gezamenlijke
opdrachtgeverschap jeugdhulp . Het landelijk advies is om
hiervoor 3% te hanteren, in de regio gaan we uit van 1%
regionaal en 0,5 lokaal (samen 1,5%)

2.4

Onvoorzien regionaal

Conform het RTA wordt 5 miljoen gereserveerd voor
onvoorziene kosten. Deze post is van belang ivm eventuele
aanbieders en cliënten die nog niet in beeld zijn (en waaraan
zorgcontinuïteit geleverd moet worden). Daarnaast kunnen
zich schrijnende situaties voordoen die niet door de
gecontracteerde zorgaanbieders opgepakt kunnen worden.
Aangezien 2015 het eerste jaar is dat gemeenten de nieuwe
taken uitvoeren is het verstandig om een post onvoorzien te
hebben.

2.6

Op basis van de gegevensuitvraag 2014 hebben aanbieders
hun omzetgegevens 2013 geleverd. Aan de hand hiervan is
voor de grote/berekende aanbieders een budget per
instelling vastgesteld. Ten opzichte van de opgegeven
Reservering berekende aanbieders omzetten 2013 wordt een kortingspercentage van circa 6%
toegepast. In de vertrouwelijke bijlage B zijn deze
instellingsbudgetten voor 2015 terug te lezen. De optelsom
van deze budgetten komt uit op het bedrag dat is begroot
binnen deze post.
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7.2 Dekking begroting
Hieronder wordt de lokale reserveringen en regionale bijdragen per gemeente weergegeven. Deze
bedragen dienen als dekking voor de onder 7.1 gepresenteerde begroting. In het overzicht ‘dekking
begroting’ zijn niet de inkomsten (voor gemeenten) voor (eigen) ouderbijdrage meegenomen. Dat
zijn oninplanbare inkomsten. Artikel 8.2.1. uit de Jeugdwet gaat in op het innen van ouderbijdrage
voor verblijf buiten het gezin. Waarschijnlijk wordt het macrobudget 2015 met de september
circulaire geïndexeerd.

Gemeente

Meicirculaire
2014

Aandeel in de
regio o.b.v.
budget
meicirculaire
in %

Reservering per
gemeente uit
jeugdhulpbudge
t voor lokale
deelbegroting

Bijdrage per
gemeente uit
jeugdhulpbudge
t voor regionale
deelbegroting

Alphen a/d Rijn

€ 26.836.936

24,96326567

€ 5.736.270

€ 21.100.666

Hillegom

€ 3.922.550

3,648689916

€

838.427

€ 3.084.123

Kaag en Braasem

€ 3.791.704

3,526979172

€

810.459

€ 2.981.245

Katwijk

€ 13.394.847

12,45966098

€ 2.863.086

€ 10.531.761

Leiden

€ 24.852.197

23,1170949

€ 5.312.042

€ 19.540.156

Leiderdorp

€ 5.657.578

5,262583727

€ 1.209.281

€ 4.448.297

Lisse

€ 3.706.121

3,447371307

€

792.166

€ 2.913.955

Nieuwkoop

€ 5.256.663

4,889659349

€ 1.123.587

€ 4.133.076

Noordwijk

€ 3.610.453

3,358382545

€

771.718

€ 2.838.735

Noordwijkerhout

€ 3.093.645

2,877656452

€

661.252

€ 2.432.393

Oegstgeest

€ 4.426.957

4,117880808

€

946.241

€ 3.480.716

Teylingen

€ 7.170.964

6,670309884

€ 1.532.760

€ 5.638.204

Zoeterwoude

€ 1.785.095

1,660465291

€

€ 1.403.539

Totaal gemeenten in Holland
Rijnland

€ 107.505.710 100

381.556

€ 22.978.846

€ 84.526.865
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8. Communicatie, participatie en planning
8.1 Communicatie
Communicatie over het inkopen van zorg verloopt centraal via Holland Rijnland via nieuwsbrieven,
berichten in de lokale kranten, informatieavonden, websites van gemeenten en HR en gerichte
mailings naar de bij HR bekende zorgaanbieders. Communicatie naar inwoners verloopt zowel
regionaal als lokaal. Op basis van regionale concepten kunnen gemeenten binnen hun eigen kanalen
communiceren. De communicatie naar de burger en de cliënten, de basisvoorzieningen (onderwijs,
huisartsen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg) heeft daarbij prioriteit.

8.2 Cliëntenparticipatie
Cliënten en cliëntenorganisaties worden nauw betrokken bij het formuleren van de
kwaliteitsbepalingen en randvoorwaarden die gesteld worden aan zorgaanbieders.

8.3 Planning
Om op basis van deze notitie tot de contractering van jeugdhulpaanbieders te komen zullen, na
instemming van het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van 2 juli 2014, in een kort tijdbestek
de volgende vervolgstappen gezet worden.
Wanneer

Activiteit

Resultaat

Wie

Juni 2014

Te contracteren jeugdhulp
bepalen (wat) en omvang
(hoeveel)

De te contracteren jeugdhulp
(wat) en de omvang daarvan
(hoe) zijn vastgesteld ten
behoeve van de
contracteringsprocedure

Werkgroep

Juli – okt. 2014

vaststelling van de notitie
jeugdhulp 2015 in de colleges
en raden (na het PHO van 18
juli)

De colleges en raden stellen de
gevraagde budgetten ter
beschikking conform de
begroting

Colleges en
raden

3-7 juli 2014

Brief aan grote/berekende
aanbieders met informatie
over planning, budgetgarantie en geplande
gesprekken

De grote/berekende
jeugdhulpaanbieders zijn
geïnformeerd over het maximale
budget die gemeenten
gezamenlijk beschikbaar stellen
en de contracteringsprocedure
die de gemeenten hanteren

Werkgroep

3-7 juli

Gesprekken met
grote/berekende aanbieders
voorbereiden

Gespreksonderwerpen bepalen
Gesprekpuntenlijst maken
Opzet en verloop bepalen

Werkgroep

7 – 30 juli 2014

Gesprekken voeren met
grote/berekende aanbieders

Grote/berekende
jeugdhulpaanbieders zijn
geïnformeerd over de

Werkgroep

33

contracteringsprocedure en
hebben input geleverd voor de
programma’s van eisen,
prestatie-indicatoren, contracten,
wijze van bevoorschotting en
financierings- en
bekostigingsmodellen
15 juli 2014

Voorbereiden
informatieavond van 17 juli

Alle betrokkenen zijn op de
hoogte en voorbereid op hun rol

Werkgroep

17 juli 2014

Informatiebijeenkomst voor
jeugdhulpaanbieders over
contracteringseisen – en
procedure

Alle jeugdhulpaanbieders met
cliënten uit de regio zijn
geïnformeerd over de
contracteringseisen – en
procedure die de gemeenten
hanteren

Werkgroep

Juni-september
2014

Voorstel uitwerken t.b.v. DB
Holland Rijnland bestaande
uit:

Voorstellen zijn afgestemd met
de ambtelijke stuurgroep, gaan
ter informatie naar de
gemeenten en zijn eind juli
gereed voor besluitvorming door
DB van Holland Rijnland, zodat de
aanbesteding per 1 augustus
gepubliceerd kan worden.

Werkgroep
via AO Jeugd
en stuurgroep
3D, PHO,

Programma’s van eisen
Conceptcontracten
Tarieven en bekostigings- of
afrekeneenheden
Financieringsmodelen
bekostigings-modellen
Prestatie-indicatoren
Voorstel financiën
gezamenlijk
opdrachtgeverschap
(bevoorschotting, cashflow,
BTW-problematiek, etc.)

Daarbij geven de programma’s
van eisen en conceptcontracten
samen helder aan wat
gemeenten vragen van
aanbieders: het wat, hoe, hoeveel
en onder welke voorwaarden, de
te hanteren tarieven, wijze van
bekostiging, het
financieringsmodel, de
bekostigingsmodellen, de
prestatie-indicatoren zijn
vastgesteld.
Ook is duidelijk hoe financiën
worden geregeld binnen het
gezamenlijk opdrachtgeverschap
en naar de contractpartijen toe.

15 augustus 2014

Publiceren documenten
contractering

De documenten contractering
worden verspreid onder de
betrokken partijen.

Werkgroep
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1 september 2014

Uiterste datum voor het
stellen van vragen via de
vraag- en antwoordmodule

De aanbieders hebben hun
vragen gesteld

Aanbieders/

8 september 2014

Streefdatum voor het
beantwoorden van alle
vragen via de vraag- en
antwoordmodule

Alle gestelde vragen zijn
beantwoord

Werkgroep

15 september
2014

Uiterste datum voor het
indienen van inschrijvingen

De aanbieders hebben hun
inschrijving in gediend

Aanbieders

Week 38, 39,40
en 41

Beoordeling inschrijvingen en
verificatiegesprekken

De inschrijvingen zijn beoordeeld

Werkgroep

15 oktober 2014

Streefdatum voornemen tot
gunning

Voornemen tot gunning is bekend
gemaakt

Werkgroep
via stuurgroep
3D, PHO

Week 42

Voorgenomen contractering

24 oktober 2014

Afloop standstill periode

-

November 2014

Definitieve gunning en
ondertekening contracten

Definitieve gunning heeft
plaatsgevonden en de contracten
zijn ondertekend.

Oktober 2014

College- en raadsbesluiten
over de notities jeugdhulp
2015, inkoopvoorwaarden
jeugdhulp, mandaatverlening
jeugdhulp en gezamenlijk
opdrachtgeverschap zijn
genomen

De colleges en raden hebben het
DB van Holland Rijnland mandaat
verleend voor de uitvoering van
het gezamenlijk
opdrachtgeverschap en stellen de
gevraagde budgetten ter
beschikking conform de
begroting jeugdhulp 2015

Colleges en
raden

Nov. – dec. 2014

Ondertekening contracten

Het contracteringsproces is
afgerond: de contracten met de
grote/berekende aanbieders zijn
namens de samenwerkende
gemeenten getekend door het DB
van Holland Rijnland.

Werkgroep
via stuurgroep
3D,

1 Januari 2015

Start uitvoering opdracht

1 Januari 2015

Publicatie gunning Tenderned

Werkgroep

Werkgroep
Werkgroep

Aanbieders
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Agendapunt

Raadsbesluit

Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

RBS Verordening maatschappelijke

18 september 2014

ondersteuning Leiderdorp 2015

*Z001F8EDD0
F*

De raad van de gemeente Leiderdorp gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 16 september 2014;
gezien het advies van het Politiek Forum van 6 oktober 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende, lid 2.1.5, eerste lid,
2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
overwegende dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven
inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van inwoners verwacht mag worden dat zij
elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat inwoners die zelf, dan wel samen met personen in hun
omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten
kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving
kunnen blijven wonen;
dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel
2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en
participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen,
beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen,
diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen;

besluit
Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen in aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1.1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt verstaan onder:
a.

algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die normaal in de handel verkrijgbaar is,
ook voor mensen zonder beperking wordt aangeschaft en gebruikt en die niet aanzienlijk
duurder is dan voorzieningen met vergelijkbare functies;
b.
algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers,
toegankelijk is en gericht is op maatschappelijke ondersteuning;
c.
andere voorziening: voorziening op basis van een andere wet dan de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;
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d.
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f.
g.
h.
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j.
k.

l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.
s.

1

Agendapunt

Raadsbesluit

beschermd wonen: het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychisch
of psychosociaal probleem;
bijdrage: bijdrage voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget, als bedoeld in
artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;
cliënt: onder cliënt wordt in voorkomende gevallen ook verstaan degene die namens de cliënt
als gemachtigde of als bevoegde wettelijke vertegenwoordiger optreedt;
college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp;
gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden
verwacht van de echtgenoot, ouder(s), inwonende kinderen of andere huisgenoten;
gesprek: gesprek na ontvangst van de melding in het kader van het onderzoek als bedoeld in
artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;
hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste
lid, van de wet;
maatwerkvoorziening: maatwerkvoorziening als bedoeld artikel 1.1.1 van de wet; op de
behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:
1. ten behoeve van zelfredzaamheid, waaronder kortdurend verblijf in een instelling ter
ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, en/of
2. ten behoeve van participatie, waaronder het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede
hulpmiddelen en andere maatregelen, en/of
3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang;
mantelzorger: een persoon die mantelzorg in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet biedt.
melding: verzoek aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet om
onderzoek te doen naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning.;
persoonlijk plan: plan waarin een cliënt de omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2.3.2.
vierde lid, van de wet, beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn
mening het meest is aangewezen;
persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan
voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en ander maatregelen die tot een
maatwerkvoorziening behoren en die de cliënt van derden heeft betrokken;
uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015.
verslag: weergave van uitkomst van het onderzoek, als bedoeld in artikel 2.3.2, vijfde lid van
de wet;
voorliggende voorziening: algemene voorziening of andere voorziening waarmee een
vergelijkbaar adequaat resultaat wordt bereikt als met een voorziening op grond van de wet;
wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Hoofdstuk 2 Melding en behandeling hulpvraag
Artikel 2. Melding hulpvraag
1.

Een hulpvraag kan door of namens een inwoners van de gemeente bij het college worden
gemeld.
2.
Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.
3.
In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na de melding
een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.
Artikel 3. Onafhankelijke cliëntondersteuning
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1.

Het college zorgt ervoor dat inwoners een beroep kunnen doen op gratis onafhankelijke
cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
2.
Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2,
eerste lid, van de wet, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Artikel 4. Vooronderzoek en het persoonlijk plan
1.
Het college verzamelt alle voor het onderzoek van belang zijnde en toegankelijke gegevens
over de cliënt en zijn situatie in samenspraak met de cliënt en maakt zo spoedig mogelijk met
hem een afspraak voor een gesprek.
2.
Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar
het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de
beschikking heeft. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.
3.
Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming met
de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.
4.
Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan, als
bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet, op te stellen en mee te nemen in het gesprek
(artikel 5).
Artikel 5. Onderzoek en inhoud van het gesprek
1.

Het college onderzoekt in een of meerdere gesprekken tussen de degene die de melding heeft
gedaan of namens wie de melding is gedaan en/of zijn vertegenwoordigers en eventuele
mantelzorger(s), deskundigen en desgewenst familie of iemand uit het sociale netwerk, zo
spoedig mogelijk, met inachtneming van diens persoonlijk plan voor zover aanwezig en voor
zover nodig:
a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke
voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren;
d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal
netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie;
e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals
opgenomen in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten
van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie;
g. de mogelijkheden om door middel van voorliggende voorzieningen of door samen met
zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en andere
partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen, te komen tot een afgestemd arrangement met het oog op de behoefte
aan zelfredzaamheid en participatie;
h. de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor een maatwerkvoorziening;
i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens
artikel 2.1.4 van de wet verschuldigd zal zijn, en
j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget,
waarbij de cliënt in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die
keuze.
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2.

Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en
plichten en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te
verwerken.
3.
Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel
2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek.
Artikel 6. Verslag
1.

De cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, na de melding een
schriftelijke weergave van de uitkomst van het onderzoek en het gesprek.
2.
Opmerkingen of aanvullingen van de cliënt worden als bijlage aan het verslag toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Behandeling aanvraag maatwerkvoorziening
Artikel 7. Aanvraag van een maatwerkvoorziening
1.
Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een
maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college.
2.
Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de
cliënt dat op het verslag heeft aangegeven.
Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening
1.
Het college neemt het verslag als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een
maatwerkvoorziening.
2.
Alle mogelijkheden van de cliënt om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of
met hulp van andere personen uit het sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene of
andere voorzieningen zijn zelfredzaamheid of participatie te verbeteren, of te regelen dat geen
behoefte meer bestaat aan een maatwerkvoorziening, worden in het onderzoek naar aanleiding
van de aanvraag eerst beoordeeld.
3.
Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening:
a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt
ondervindt;
b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de
cliënt met psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk
geweld;
4.
Bij beoordeling van de aanvraag hanteert het college in aanvulling op de voorgaande leden en
op grond van artikel 2.1.2. van de wet in ieder geval de volgende criteria:
a. een aanspraak op een algemene of andere voorziening is voorliggend op een aanspraak
op een maatwerkvoorziening;
b. er is sprake van een noodzaak tot het treffen van een maatwerkvoorziening voor
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang;
c. er is geen sprake van normale maatschappelijke kosten of van een algemeen
gebruikelijke voorziening;
d. de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar was;
e. de maatwerkvoorziening voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet
verwacht kon worden maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had
gemaakt;
f. kosten die tot op het moment van de aanvraag al zijn gemaakt, dan wel redelijkerwijs in
de nabije toekomst hadden moeten worden gemaakt, worden niet vergoed;
g. als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst
adequate voorziening;
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Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college
verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening
technisch is afgeschreven, tenzij
a. de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die
niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;
b. de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten; of
c. de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de
cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 9. Advisering
Het college kan een door hem daartoe aangewezen onafhankelijke adviesinstantie om advies vragen als
hij dit van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening.

Hoofdstuk 4 Beschikking maatwerkvoorziening
Artikel 10. Inhoud beschikking
In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven of
deze als voorziening in natura of als persoonsgebonden budget wordt verstrekt en wordt tevens
aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt. Ook zal worden opgenomen of er
sprake is van een te betalen bijdrage en wat het beoogde resultaat van de maatschappelijke
ondersteuning is.

Hoofdstuk 5 Maatwerkvoorziening via persoonsgebonden budget
Artikel 11. Regels voor het persoonsgebonden budget
1.
Het college verstrekt een persoonsgebonden budget in overeenstemming met artikel 2.3.6 van
de wet, voor zover de cliënt kan motiveren dat deze passend is.
2.
Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen
persoonsgebonden budget voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de
belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is
na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was.
3.
De hoogte van een persoonsgebonden budget wordt bepaald aan de hand van en tot het
maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in
natura en is toereikend voor de aanschaf daarvan, en wordt indien nodig aangevuld met een
vergoeding voor onderhoud en verzekering.
4.
Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een
persoonsgebonden budget wordt vastgesteld.
5.
Een beslissing tot verlening van een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken als
blijkt dat het persoonsgebonden budget binnen 12 maanden na uitbetaling niet is aangewend
voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
6.
Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet
steekproefsgewijs, de bestedingen van persoonsgebonden budgetten.
7.
Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden, een cliënt aan wie een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen vanuit het persoonsgebonden budget te betrekken
van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk.

Pagina 6 van 23 Versie Nr.
Registratienr.: Z/14/003612/10333

2014

1

Agendapunt

Raadsbesluit

Hoofdstuk 6 Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening en algemene
voorziening
Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen
1.
Een cliënt kan een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning; en
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel persoonsgebonden budget zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, overeenkomstig het (landelijk) Besluit
maatschappelijke ondersteuning, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de
cliënt en zijn echtgenoot.
2.
Het college kan bij nadere regeling bepalen dat voor specifieke groepen een korting geldt op de
bijdrage voor een algemene voorziening.
3.
Het college kan bij nadere regeling bepalen:
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een
bijdrage is verschuldigd;
b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is; en
c. dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget ten
behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige is verschuldigd door de
onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die
anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.
4.
Het college bepaalt bij nadere regeling:
a. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget
wordt bepaald, en
b. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende
lid van de wet, de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden
budget worden vastgesteld en geïnd.

Hoofdstuk 7 Kwaliteitseisen aanbieders maatschappelijke ondersteuning
Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
1.
Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg;
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het
leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele
standaard;
2.
Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de
kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten
daaronder begrepen.
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Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze
eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en
het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
1.
Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of uit eigen
beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk
moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in
artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet (beschikking tot maatwerkvoorziening of persoonsgebonden
budget).
2.
Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel
2.3.5 of 2.3.6 van de wet (beschikking tot maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget)
herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of
volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget is
aangewezen;
c. de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet meer toereikend is te
achten;
d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden
budget verbonden voorwaarden; of
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet of voor een
ander doel gebruikt.
3.
Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de
verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft
plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn
medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten
onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget.
4.
Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte maatwerkvoorziening of het
persoonsgebonden budget voor een voorziening is ingetrokken, kan deze maatwerkvoorziening
of het persoonsgebonden budget worden teruggevorderd.
5.
Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte maatwerkvoorziening is ingetrokken, kan deze
maatwerkvoorziening worden teruggevorderd.
6.
Het college is bevoegd, na toekenning van een voorziening op grond van deze Verordening, de
persoon met beperkingen schriftelijk om informatie te vragen of eventueel op te roepen teneinde
vast te stellen of de omstandigheden die hebben geleid tot toekenning van de voorziening,
ongewijzigd zijn.
7.
Het college kan een besluit genomen op grond van deze Verordening geheel of gedeeltelijk
intrekken indien in de persoon gelegen factoren een adequaat en verantwoord gebruik van een
voorziening belemmeren.
8.
Het college kan het recht op een voorziening beëindigen op verzoek van belanghebbende.
9.
Ingeval een in bruikleen verstrekte voorziening als gevolg van verwijtbare gedragingen van de
persoon met beperkingen niet meer aanwezig is, kan het college de restwaarde van de
voorziening in rekening brengen bij de bruiklener.
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Artikel 15. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering bestaat voor
mantelzorgers van inwoners van Leiderdorp die ondersteuning nodig hebben.
Artikel 16. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
1. Het college verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie een financiële
tegemoetkoming aan inwoners die als gevolg van een beperking of chronische psychische of
psychosociale problemen aanmerkelijke meerkosten hebben.
2. Het college stelt nadere regels over de gevallen waarin een tegemoetkoming kan worden
verstrekt, de berekening van de hoogte en de wijze van verstrekking van de tegemoetkoming.
3. De financiële tegemoetkoming kan inkomensafhankelijk zijn.
Artikel 17. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de
tarieven die hij hanteert voor door derden te leveren diensten, in ieder geval rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
c. de marktprijs van de voorziening, en
d. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier worden
gevraagd, zoals:
o
1 . aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening;
o
2 . instructie over het gebruik van de voorziening;
o
3 . onderhoud van de voorziening.
Artikel 18. Klachtregeling
1. Het college van burgemeester en wethouders behandelt klachten die betrekking hebben op de
wijze van afhandeling van hulpvragen en aanvragen als bedoeld in deze verordening,
overeenkomstig het geldende klachtenreglement.
2.
Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien
van alle maatwerkvoorzieningen die zij leveren.
3.
Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de
klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders, en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.
Artikel 19. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning
1.
Door het college gecontracteerde aanbieders stellen een regeling vast voor de
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de
gebruikers van belang zijn ten aanzien van alle door derden te leveren diensten.
2.
Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de
medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders
en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
Artikel 20. Betrekken van inwoners bij het beleid
1.
Het college betrekt inwoners van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke
ondersteuning, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels
met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.
2.
Het college stelt inwoners vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende
maatschappelijke ondersteuning te doen, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de
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besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke
ondersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
3.
Het college zorgt ervoor dat inwoners kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
4.
Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van het tweede en derde lid.
Artikel 21. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1.
De “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013”
wordt ingetrokken.
2.
Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de “Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013” totdat het college,
overeenkomstig deze Verordening, een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit
waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
3.
Aanvragen die zijn ingediend onder de “Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013” en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden
van deze Verordening, worden afgehandeld krachtens deze Verordening.
4.
Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de “Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2013”, wordt beslist met inachtneming
van die Verordening.
Artikel 22. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen
van deze Verordening indien toepassing van de Verordening tot onbillijkheden van
overwegende aard leidt.
Artikel 23 Toepassen Verordening en stellen nadere regels
1.
Indien bij het toepassen en uitvoeren van deze Verordening onduidelijkheid ontstaat over het
gebruik, dan zijn de in de wet opgenomen begrippen en bepalingen leidend.
2.
Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze Verordening kan het college van nadere
regels stellen.
Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel
1.

Deze Verordening treedt in werking op de dag dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2015 in werking treedt, overeenkomstig artikel 8.11 van de wet.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning
Leiderdorp 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 27 oktober 2014,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw J.C. Zantingh

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015
Aanleiding
De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 geeft uitvoering aan de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015).
De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) naar gemeenten. De nieuwe taken worden toegevoegd aan het
takenpakket dat al bij gemeenten lag onder de ‘oude’ Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat
daarbij onder andere om Begeleiding (individueel en groep), kortdurend verblijf en beschermd wonen.
De Wmo 2015 draagt bij aan de transformatie van het sociale domein. Dit betekent dat wanneer iemand
zich meldt met een probleem t er bekeken wordt wat (redelijkerwijs) verwacht mag worden van de cliënt
om het probleem zelf op te lossen. Ook wordt nagegaan of er een mogelijkheid is om het sociale netwerk
te betrekken, bij het oplossen van het probleem. Als iemand niet in staat is het probleem zelf of met zijn
sociale netwerk op te lossen kan gebruik worden gemaakt van een algemene voorziening. Als dat niet
volstaat kan een maatwerkvoorziening worden verstrekt. De algemene en maatwerkvoorziening moeten
een bijdrage leveren aan de mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer en de
inwoner in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij.
Maatwerk speelt een belangrijke rol in de Wmo 2015. De hulpvraag van de cliënt, zijn behoeften en de
gewenste resultaten worden op zorgvuldige wijze in beeld gebracht. Er wordt nagegaan wat de cliënt op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of met hulp van zijn sociaal netwerk, kan doen om zijn
zelfredzaamheid en participatie te handhaven of te verbeteren. Ook wordt gekeken of het verrichten van
(maatschappelijk of voor de cliënt) nuttige activiteiten hieraan bij kunnen dragen. Er wordt, met de cliënt,
besproken of met gebruik van een algemene voorziening kan worden volstaan, of dat een
maatwerkvoorziening nodig is. Ook wordt besproken of er sprake is van een voorliggende of andere
voorziening die niet onder de reikwijdte van de Wmo 2015 valt die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en
participatie.
Het recht op compensatie dat bestond onder de Wmo (voor 1 januari 2015) is komen te vervallen. Daar
wordt, in de Wmo 2015, een recht op een zorgvuldige, (tweezijdige) procedure daartegenover gesteld.
Een procedure die goed wordt uitgevoerd, in overleg met de cliënt, zal telkens tot een juist eindoordeel
moeten leiden; ondersteuning waar dat nodig is.
Indien de cliënt van mening is dat het college hem ten onrechte geen maatwerkvoorziening verstrekt of
dat de maatwerkvoorziening onvoldoende bijdraagt aan de zelfredzaamheid of participatie, kan
betrokkene daartegen bezwaar maken en daarna eventueel in beroep gaan tegen de beslissing op zijn
bezwaar. Dit kan ook als de cliënt van mening is dat hem opvang of beschermd wonen ten onrechte
wordt onthouden. Er zal getoetst worden of de gemeente zich heeft gehouden aan de voorgeschreven
procedures, het onderzoek naar de omstandigheden van betrokkene op adequate wijze heeft verricht en
of de ondersteuning een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in
staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie.
Opdracht Wmo 2015 aan gemeenten
De Wmo 2015 draagt het gemeentebestuur op zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning
van haar inwoners, en voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen. Daartoe moet de
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gemeenteraad een beleidsplan opstellen (artikel 2.1.2. Wmo 2015) en een Verordening met daarin “de
regels die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit beleidsplan en de door het college ter uitvoering
daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen” (artikel 2.1.3. Wmo 2015).
Verordening
De Verordening bevat een uitwerking van alle bepalingen die volgens de wet verplicht zijn (zie de
artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6 van de wet). Voor de uitwerking van deze
bepalingen is (veelal) gebruikgemaakt van de bepalingen in de door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) opgestelde modelverordening.
De Verordening bepaalt:

op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor een
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in
aanmerking komt;

op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;

welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met betrekking
tot de deskundigheid van beroepskrachten;

ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten van
cliënten vereist is;

ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten over
voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn vereist is;

op welke wijze inwoners, waaronder cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij
uitvoering van de wet, voorstellen voor beleid kunnen doen, gevraagd en ongevraagd advies
kunnen uitbrengen over verordeningen en beleidsvoorstellen, worden voorzien van
ondersteuning en deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend;

op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de
mantelzorgers van inwoners in de gemeente;

op welke wijze bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een
persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet wordt
tegengegaan;

op welke wijze een goede verhouding tussen de prijs en kwaliteit van de voorziening wordt
gewaarborgd;

dat cliënten voor een algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, en
maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn;

de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen, ook wanneer de
cliënt de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget;

dat de bijdragen voor opvangvoorzieningen door een andere instantie dan het CAK kunnen
worden vastgesteld en geïnd;

dat in geval van een minderjarige cliënt die niet zelf de eigenaar is van de woning, een bijdrage
wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en degene die anders dan als ouder
samen met de ouder het gezag over de cliënt uitoefent;

dat aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die
daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt
verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie, en wat de toepasselijke
grenzen zijn met betrekking tot de financiële draagkracht;

onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt,
deze ondersteuning in kan kopen bij een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
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Overgangsrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
De AWBZ-aanspraken begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer, beschermd wonen en doventolk (de zorg
door een doventolk bij een gesprek in de leefsituatie) komen met ingang van 1 januari 2015 te vervallen.
In de wet is vastgesteld dat de cliënt die AWBZ-zorg ontvangt op het moment waarop de aanspraak
daarop als gevolg van het wetsvoorstel vervalt (1 januari 2015), gedurende de looptijd van zijn indicatie,
maar uiterlijk tot en met 31 december 2015, recht houdt op die zorg die aan het AWBZ-indicatiebesluit
verbonden is. Hierbij gelden dezelfde condities zoals die onder de AWBZ van toepassing waren. Dit
geldt ook voor de leveringsvorm (natura of persoonsgebonden budget) en de eigen bijdrage. Voor
beschermd wonen is in afwijking van voorgaande sprake van een overgangstermijn van vijf jaar of zoveel
minder als de looptijd van het indicatiebesluit.
Wmo
Voor cliënten die onder de Wmo (voor 1 januari 2015) voorzieningen ontvangen blijft dit zo totdat het
college een nieuw besluit heeft genomen, overeenkomstig deze Verordening, waarbij het besluit
waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken. Hierbij spelen de zorgvuldigheidsnormen die
ten grondslag liggen aan het onderzoek en bij het ingrijpen in bestaande rechten en belangrijke rol.
Wijze van tot stand komen van de Verordening
Deze Verordening is opgesteld door een werkgroep in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest
en Zoeterwoude). De werkgroep heeft zich tot doel gesteld een werkbare en leesbare (waar mogelijk)
Verordening op te stellen, die aansluit bij de verschillende beleidsplannen van de gemeenten. De
werkgroep heeft bij het opstellen van de Verordening gebruik gemaakt van de door de VNG opgestelde
modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015.
Hoewel deze Verordening is opgesteld in samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio zijn
uiteindelijk verschillende Verordeningen ontstaan. Het gaat daarbij om een Verordening gebaseerd op de
modelverordening zoals opgesteld door de VNG (Leiden en Leiderdorp) en een verordening opgesteld
door de gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude. Door samen op te trekken in de uitwerking van de
Beleidsregels Wmo en de eerder in samenwerking opgestelde Beleidsplannen is er geen sprake van
grote inhoudelijke verschillen bij het uitvoeren van het beleid op basis van de verschillende
Verordeningen.
Participatie
In de periode voorafgaand aan het opstellen van de Verordening is veel aandacht geweest voor
publieksparticipatie. Inwoners van de gemeenten in de Leidse regio, partners en cliënten is actief
gevraagd mee te denken, door het inzetten van denktanks en focusgroepen.
Afstemming met de Verordening Jeugdhulp
De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de omvangrijke decentralisatie in het sociale domein op de
beleidsterreinen: jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (participatie). Op elk
van deze beleidsterreinen zal vernieuwde wetgeving leiden tot het opstellen van nieuwe verordeningen.
De werkgroep die deze Verordening heeft opgesteld had als opdracht een Verordening te maken voor de
Wmo 2015. Tijdens het opstellen heeft de werkgroep in het achterhoofd gehouden dat opbouw en
systematiek van de Verordening zodanig is dat zij zowel voor Wmo 2015 als voor Jeugdhulp
vergelijkbaar kan zijn.
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Opbouw van de Verordening
De Wmo 2015 en het beleidsplan geven de kaders voor deze Verordening. Er is gestreefd naar een
opzet van de Verordening die leesbaar en overzichtelijk is. De Verordening geeft daarom een totaalbeeld
van de toegang tot maatwerkvoorzieningen. Daarom is op onderdelen gekozen voor de uitgebreide
variant die de VNG modelverordening biedt. Ook is de Verordening zo veel mogelijk opgebouwd in de
volgorde van handelen in geval van een melding en aanvraag.
Nadere regels
Het college zal nadere regels opstellen ter uitvoering van de Verordening. Deze Beleidsregels Wmo
worden opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten uit de Leidse
(sub)regio. Afhankelijk van het onderwerp zal de verbinding worden gezocht met Jeugdhulp, bijvoorbeeld
op het gebied van het persoonsgebonden budget. Ook aanbieders kan gevraagd worden een bijdrage te
leveren. Een concreet voorbeeld hiervan is het onderwerp: Kortdurend Verblijf. Samen met enkele
aanbieders zal invulling gegeven worden aan de Beleidsregels op dit gebied.
Evaluatie
In de Verordening is geen bepaling opgenomen voor evaluatie van de Verordening. Op grond van de
Wmo 2015 is de gemeente verplicht wordt om structureel te monitoren en te rapporteren aan het
Ministerie van Vws. De Verordening is een uitwerking van het beleidsplan. Evaluatie van de Verordening
vindt feitelijk plaats bij de evaluatie van het beleidsplan.

Artikelsgewijs

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet (in artikel 1.1.1) al een flink aantal
definities kent die ook bindend zijn voor deze Verordening. Voor de duidelijkheid zijn enkele definities
toch in de Verordening opgenomen. Hieronder worden enkele definities nader toegelicht.
Artikel 1. Begripsbepalingen
a. algemeen gebruikelijke voorziening: dit is bijvoorbeeld een elektrische fiets. Dit betreft
voorzieningen die in principe voor iedereen beschikbaar zijn, of iemand nu wel of geen beperking
ervaart. Hoewel het voor kan komen dat ze specifiek voor een beperking worden aangeschaft, worden
ze vanwege hun algemeen gebruikelijke karakter niet vergoed. Voorbeelden zijn de rollator, een
personenauto, een verhoogd toilet, thermostatische kraan en zonwering.
b. algemene voorziening: Dit is een aanbod aan activiteiten of diensten, waarin door de gemeente
wordt voorzien, maar die voor iedereen toegankelijk is (eventueel na een lichte toegangstoets).
f. bijdrage: voorheen werd dit de eigen bijdrage genoemd. De Wmo 2015 spreekt van een bijdrage in de
kosten. De bijdrage wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van deze Verordening.
h. gebruikelijke hulp: Van gebruikelijke hulp is sprake indien een huisgenoot aanwezig is die in staat
kan worden geacht hulp te bieden of taken over te nemen. Huishoudelijk werk, administratie, financiën
maar ook begeleiding bij bijvoorbeeld (ziekenhuis)bezoek vallen onder gebruikelijke hulp. Bij de bepaling
of sprake is van gebruikelijke hulp wordt rekening gehouden met de leeftijd en daarmee samenhangende
geestelijke of lichamelijke (over)belasting van de huisgeno(o)t(en). Onder een huisgenoot wordt verstaan
een persoon die een huishouden vormt met de persoon die beperkingen ondervindt. Er wordt geen
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onderscheid gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur de wijze van inkomensverwerving of
persoonlijke opvattingen over het leveren van gebruikelijke hulp.
i. gesprek: is het mondeling contact na een melding waarin het college met degene die
maatschappelijke ondersteuning vraagt zijn gehele situatie inventariseert ten aanzien van zijn
mogelijkheden om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere
personen uit zijn sociaal netwerk dan wel met gebruikmaking van voorliggende voorzieningen, algemeen
gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zijn zelfredzaamheid of
participatie te verbeteren.
kl. maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon
afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:
a. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een
instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer,
alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen;
b. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer,
alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen;
c. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.
Onderstaand wordt een aantal begrippen weergegeven die niet nader zijn gedefinieerd in de
Verordening, maar voor de leesbaarheid van de Verordening van belang zijn:
aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene
voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren;
begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt
opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven;
cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning
die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg,
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
maatschappelijke ondersteuning:
1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met
chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,
3°. bieden van beschermd wonen en opvang;
participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;
sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale
relatie onderhoudt;
vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in staat kan
worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake;
voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening;
zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse
levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.
Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal (definitie)bepalingen die voor deze
verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde lid): een verzoek van een
belanghebbende om een besluit te nemen, en ‘beschikking’ (artikel 1:2).
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Hoofdstuk 2 Melding en behandeling hulpvraag
Artikel 2. Melding hulpvraag
Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen. In de wet is onder meer
bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze een cliënt in aanmerking
komt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang.
Nadat een melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, onderzoekt het
college deze melding. Ook wordt in de Verordening bepaald dat bij het college een melding kan worden
gedaan en door wie. In de wet is bepaald dat een aanvraag niet kan worden gedaan voordat (naar
aanleiding van de melding) onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de
termijn van zes weken.
Het eerste lid bevat regels voor de verplichte meldingsprocedure. De melding is vormvrij en kan
schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch bij het college worden gedaan. De melding kan ‘door of
namens de cliënt’ worden gedaan. Dit kan ruim worden opgevat. Naast de cliënt kan bijvoorbeeld diens
vertegenwoordiger, mantelzorger, partner, familielid, buurman of andere betrokkene de melding doen. In
het eerste lid is met gebruik van de in artikel 1 gedefinieerde term ‘hulpvraag’ een afbakeningsbepaling
gegeven. Een persoon met een hulpvraag die op grond van een andere wet kan worden beantwoord,
kan direct en gericht worden doorverwezen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de
Zorgverzekeringswet, de Wet werk en bijstand en de Leerplichtwet.
In het tweede lid is de verplichte ontvangstbevestiging verankerd (artikel 2.3.2, eerste lid, slotzin, van de
wet). Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag beslaan (zie artikel 2.3.2,
eerste lid, van de wet), is registratie en ontvangstbevestiging van de melding ook in het kader van deze
termijn van belang.
In het derde lid is (overeenkomstig artikel 2.3.3 van de wet) een uitzondering opgenomen voor
spoedeisende gevallen. Het college is op grond van de wet verplicht in dergelijke gevallen een passende
tijdelijke maatwerkvoorziening te verstrekken in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat
volgt na de melding. De beoordeling of sprake is van een spoedeisend geval ligt bij de medewerkers van
het Sociaal Gebiedsgebonden Team.
Artikel 3. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het eerste lid is een uitwerking van de wettelijke verplichting van het college (artikel 2.2.4, eerste lid,
onder a, en tweede lid, van de wet). De wet adresseert het college rechtstreeks en vraagt niet om
hierover bij verordening een regeling op te stellen. De bepaling uit de wet is toch in de Verordening
opgenomen vanwege het belang om in de Verordening een compleet overzicht van rechten en plichten
van cliënten te geven. Hierbij is benadrukt dat de cliëntondersteuning op grond van de wet voor de cliënt
gratis is. In de memorie van toelichting (bij artikel 2.2.4 van de wet, Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr.
3) is vermeld dat gemeenten hiermee de opdracht hebben in ieder geval een algemene voorziening voor
cliëntondersteuning te realiseren, waar inwoners informatie en advies over vraagstukken van
maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Ook uitgebreide
vraagverheldering en kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij het maken van keuzes op diverse
levensterreinen maken daarvan deel uit.
In het tweede lid is (overeenkomstig artikel 2.3.2, derde lid, van de wet) bepaald dat het college de
betrokkene na de melding van de hulpvraag inlicht over de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning.
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Artikel 4. Vooronderzoek en het persoonlijk plan
Deze bepaling is hier opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen. Het eerste lid dient ter
ambtelijke voorbereiding op het gesprek op basis van de melding waarbij in samenspraak met de cliënt
bekende gegevens in kaart worden gebracht en cliënten niet worden belast met vragen over zaken die
bij de gemeente al bekend zijn. Dit vooronderzoek kan afhankelijk van de inhoud van de melding meer of
minder uitgebreid zijn en omvat ook het in samenspraak met de belanghebbende afspreken van een
datum, tijd en plaats voor het gesprek. Tijdens het gesprek kunnen op basis van dit vooronderzoek ook
al wat concrete vragen worden gesteld of kan aan de cliënt worden verzocht om nog een aantal stukken
te over leggen.
De cliënt wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen. Ook op het
(melding)formulier is opgenomen dat het mogelijk is een persoonlijk plan te overhandigen dat bij het
onderzoek zal worden betrokken.
Artikel 5. Onderzoek en inhoud van het gesprek
Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen. In de wet is onder meer
bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het (in artikel 2.1.2 van de wet) bedoelde plan en de door het college te nemen besluiten
of te verrichten handelingen.
De onderdelen van het eerste lid zijn overeenkomstig de wet (opsomming in artikel 2.3.2) opgenomen. In
(artikel 2.3.2, eerste lid, van) de wet wordt niet de aanduiding “het gesprek” gebruikt maar “een
onderzoek in samenspraak met degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met
de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger”. De memorie van toelichting op
deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 143) verduidelijkt dat voor een zorgvuldig
onderzoek veelal sprake zal zijn van persoonlijk contact met betrokkene of een vertegenwoordiger van
betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie verkregen
kan worden. Het eerste lid bepaalt daarom dat het onderzoek moet plaatsvinden in samenspraak met
betrokkene. De vorm van het onderzoek is vrij. Belangrijk is om niet direct alles vast te leggen in regels
en procedures, maar aandacht te behouden voor het in gesprek blijven met elkaar.
In het eerste lid is verder benadrukt dat het gesprek met de cliënt wordt gevoerd door deskundigen. Het
gesprek vindt zo mogelijk bij de cliënt thuis plaats. Indien woningaanpassingen nodig zijn, is dat zeker
essentieel om de thuissituatie goed te kunnen beoordelen en doeltreffende oplossingen te vinden.
In onderdeel b is als onderwerp van gesprek ‘het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning’
opgenomen. Dit is belangrijk omdat in de woorden van de nota naar aanleiding van het verslag
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 183) “de ultieme toetssteen of de maatschappelijke
ondersteuning effectief is geweest, ligt in de beantwoording van de vraag of de cliënt zelf vindt dat de
verleende maatschappelijke ondersteuning heeft bijgedragen aan een verbetering van zijn
zelfredzaamheid of participatie. In het wetsvoorstel Wmo 2015 staat het bereiken van dit resultaat
centraal”. Tevens is in het artikel (overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet) verankerd dat het
college een door of namens de cliënt ingediend persoonlijk plan betrekt bij het onderzoek.
Het gesprek is hoofdregel en hoeft uiteraard niet volledig plaats te vinden als dit niet nodig is. Het kan
bijvoorbeeld om een cliënt gaan die al bekend is bij de gemeente en een eenvoudige ‘vervolgvraag’
heeft.
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Artikel 6. Verslag van het gesprek
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige
procedure (artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet).
Het eerste lid borgt dat altijd een verslag wordt opgemaakt. De invulling van deze verslagplicht is
vormvrij. Hierbij kan worden voortgeborduurd op de praktijk van de Wmo. In de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 32-33) staat dat de gemeente aan de cliënt een weergave
van de uitkomsten van het onderzoek verstrekt om hem in staat te stellen een aanvraag te doen voor
een maatwerkvoorziening. Dat moet in beginsel schriftelijk. Een goede weergave maakt het voor de
gemeente inzichtelijk om een juiste beslissing te nemen op een aanvraag en draagt bij aan een
inzichtelijke communicatie met de cliënt. Uiteraard zal de weergave van de uitkomsten van het
onderzoek variëren met de uitkomsten van het onderzoek. Zo zal de weergave van het onderzoek
bijvoorbeeld heel beperkt kunnen zijn als de cliënt van mening is goed geholpen te zijn en de uitkomst is
dat geen aanvraag van een maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Bij meer complexe onderzoeken zal
uiteraard een uitgebreidere weergave noodzakelijk zijn. Desgewenst kan de gemeente de schriftelijke
weergave van de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken als een met de cliënt overeengekomen
plan (arrangement) voor het bevorderen van zijn zelfredzaamheid en participatie waarin de gemaakte
afspraken en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn vastgelegd. Het is in dat geval passend dat
het college en de cliënt dit plan ondertekenen. Indien een persoonlijk plan is overhandigd, wordt dit plan
ook opgenomen of toegevoegd aan het verslag.
Soms kan een verslag al direct worden meegegeven, maar vaak zal dit toch nog moeten worden
uitgewerkt en gaat daar een paar dagen overheen. Het kan overigens ook zijn dat na een gesprek de
cliënt bijvoorbeeld nog onderzoekt wat er in zijn omgeving mogelijk is, bijvoorbeeld of hij met iemand kan
meerijden om boodschappen te doen, of dat hij nog een aanvullende opmerking heeft.
Indien de cliënt het niet eens is met de inhoud van het verslag, kunnen opmerkingen worden
toegevoegd. Indien de cliënt het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek, kan hij alsnog een
aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening.
Het is mogelijk voor de cliënt om aanvullingen te doen op het verslag. Het is en blijft daarom mogelijk om
ook na afloop van het gesprek nog aanvullingen te doen en nogmaals in gesprek te gaan. De
vernieuwde uitkomst van dat gesprek of die aanvullingen zullen dan weer worden uitgewerkt en aan de
cliënt worden toegestuurd.
Hoofdstuk 3 Behandeling aanvraag maatwerkvoorziening
Artikel 7. Aanvraag van een maatwerkvoorziening
In de wet is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze wordt
vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd
wonen of opvang in aanmerking komt. Het college moet binnen twee weken na de ontvangst van de
aanvraag de beschikking afgeven (artikel 2.3.5, tweede lid). In de Awb worden regels gegeven omtrent
de aanvraag. Deze Verordening wijkt daarvan niet af. Op grond van (artikel 4:1) de Awb wordt een
aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is
op de aanvraag te beslissen (hier het college), tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
In het eerste lid is aangegeven dat naast de cliënt alleen een daartoe door hem gemachtigd persoon of
een vertegenwoordiger een aanvraag kan indienen. Dit is minder ruim dan de kring van personen rond
de cliënt die een melding kan doen. Aangezien het hier gaat om de formele aanvraag om een
beschikking in de zin van de Awb, is hier de formele eis van machtiging of vertegenwoordiging gesteld.
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Artikel 8.Criteria voor een maatwerkvoorziening
De raad moet bij verordening aangeven op basis van welke criteria het college kan vaststellen of een
cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in
aanmerking komt. In de memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr.
3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening op maatwerk
aankomt. Gemeentelijke vrijheid is nodig omdat de behoeften van inwoners per gemeente, maar ook per
inwoner kunnen verschillen en de sociale en fysieke infrastructuur per gemeente anders is. Ook het
aanbod van algemene voorzieningen is niet in iedere gemeente gelijk. Het is daarom niet mogelijk of
wenselijk dat in de Verordening limitatief wordt geregeld welke maatwerkvoorzieningen zullen worden
verstrekt. De gemeente moet wel aan de hand van geschikte en toepasbare criteria meer in detail en
concreet nader afbakenen in welke gevallen iemand een maatwerkvoorziening kan krijgen. In dit artikel
is deze verplichting uitgewerkt.
Artikel 9. Advisering
Het college kan extern advies inwinnen indien dat voor de beoordeling van een aanvraag nodig is; als
dat de enige mogelijkheid is om een zorgvuldig onderzoek naar de aanvraag te doen, is het zelfs in
zekere zin verplicht.
Het is bij de adviesaanvraag van belang dat hierbij een heldere vraag of afgebakende opdracht wordt
verstrekt, zodat duidelijk is voor de cliënt en de adviseur welk aanvullend onderzoek nog nodig is.
In de wet is een medewerkingsplicht opgenomen (artikel 2.3.8, derde lid). De cliënt is verplicht aan het
college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze
wet.
Hoofdstuk 4 Beschikking maatwerkvoorziening
Artikel 10. Inhoud beschikking
Uitgangspunt van de wet is dat de cliënt een maatwerkvoorziening in ‘natura’ krijgt. Indien gewenst, en
gemotiveerd door de cliënt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een
persoonsgebonden budget. Het college neemt niet de hoogte van de bijdrage in de kosten in de
beschikking op. Dat loopt immers via het CAK. Wel wordt opgenomen of er sprake is van een bijdrage in
de kosten en welke resultaten worden beoogt te bereiken met de maatschappelijke ondersteuning.
Hoofdstuk 5 Maatwerkvoorziening via persoonsgebonden budget
Artikel 11. Regels voor het persoonsgebonden budget
Het college kan op grond van (artikel 2.3.6) de wet een persoonsgebonden budget verstrekken. Als aan
alle voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van het college worden gesproken.
Van belang is dat een persoonsgebonden budget alleen wordt verstrekt indien de cliënt dit gemotiveerd
vraagt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder b). Met behoud van de motivatie-eis wordt geborgd dat duidelijk is
dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een persoonsgebonden budget aan te vragen
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 103). Het toekennen van het persoonsgebonden budget is in
Leiderdorp ruimer opgevat dan in de wet wordt aangegeven; iedereen heeft de mogelijkheid te kiezen
voor een persoonsgebonden budget, wanneer de motivatie hiervoor bij het college kenbaar is gemaakt.
Hiervoor is het niet verplicht eerst te motiveren dat de door een aanbieder geleverde
maatwerkvoorziening in natura niet passend is, maar bestaat (in zekere zin) keuzevrijeheid.
Het tweede lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te declareren.
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Het derde en vierde lid berusten op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. Hierin staat dat in de
Verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget
wordt vastgesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn. In de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen
dat het persoonsgebonden budget niet hoger mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de
gemeente verbonden zijn aan het verlenen van adequate ondersteuning in natura. Gemeenten hebben
daarmee ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van het persoonsgebonden
budget. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van
ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij het vaststellen van
tarieven in de Verordening bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd
door het sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en
hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s e.d.).
Een aanvraag voor een persoonsgebonden budget kan geweigerd worden voor zover de kosten van het
persoonsgebonden budget hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid,
onder a, van de wet). De situatie waarin het door de cliënt beoogde aanbod duurder is dan het aanbod
van het college betekent dus niet bij voorbaat dat het persoonsgebonden budget om die reden geheel
geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste
aanbieder (of hulpmiddel) duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Het college kan het
persoonsgebonden budget slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college
voorgestelde aanbod. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen doordat de gemeente vanwege
inkoopvoordelen maatwerkvoorzieningen al snel goedkoper zal kunnen leveren dan wanneer iemand zelf
ondersteuning inkoopt met een persoonsgebonden budget. Daarbij kan gedacht worden aan vervoers- of
opvangvoorzieningen.
Een persoonsgebonden budget is gemiddeld genomen goedkoper dan zorg in natura omdat er minder
overheadkosten hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een persoonsgebonden
budget is in de Verordening begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst
adequate door het college ingekochte maatwerkvoorziening in natura.
Het vijf lid is een ‘kan’-bepaling. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt met de bedoeling dat
men daarmee een voorziening treft. Als binnen twaalf maanden na de beslissing tot het verstrekken van
het persoonsgebonden budget nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de bevoegdheid om
de beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken. In de wet zijn regels voor het verhaal van kosten
opgenomen en is de bevoegdheid aan het college gegeven tot het (in geldswaarde) terugvorderen van
een ten onrechte verstrekte maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget (artikel 2.4.1 tot en met
2.4.4). Hierbij is tevens bepaald dat het college het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel kan
invorderen.
Ten aanzien van het zevende lid is van belang dat in de nota naar aanleiding van het verslag
(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat onder dit sociale netwerk
ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning van het sociale
netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit
aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is.
Overeenkomstig de huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij in ieder geval
gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). Informele hulp bij hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed denkbaar. Ingeval ook hiervoor een
persoonsgebonden budget wordt aangevraagd is het voor gemeenten van belang dat slechts een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de
in te kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen veilig, doeltreffend en
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cliëntgericht worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet). Bij het beoordelen van de
kwaliteit (2.3.6, tweede lid, onder c, van de wet) weegt het college mee of de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het
persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6, derde lid, van de wet).

Hoofdstuk 6 Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening en algemene voorziening
Artikel 12. Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen
Deze bepaling geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4, eerste tot en met derde en zevende lid, en 2.1.5,
eerste lid van de wet.
De bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen zijn gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de
kostprijs van de voorziening (artikel 2.1.4, derde lid, eerste zin, van de wet) in het Besluit
maatschappelijke ondersteuning worden regels vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen (artikel
2.1.4, vierde lid, van de wet). De bijdrageregels in de Verordening moeten passen binnen de kaders die
het Besluit maatschappelijke ondersteuning stelt.
Hoofdstuk 7. Kwaliteitseisen aanbieders maatschappelijke ondersteuning
Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht (artikel 2.1.3, tweede lid, onder c, van de
wet), waarin is bepaald dat in de Verordening in ieder geval wordt bepaald welke eisen worden gesteld
aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten
daaronder begrepen.
De regering legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de gemeente en de
aanbieder. In het eerste lid zijn een aantal kwaliteitseisen uitgewerkt. Het in het derde lid genoemde
jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is verplicht (artikel 2.5.1, eerste lid, van de wet).

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht (artikel 2.1.3, vierde lid, van de wet),
waarin is bepaald dat in de Verordening in ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het
ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van
de wet.
Uit de memorie van toelichting op artikel 2.4.1 (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 157) wordt
duidelijk dat daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan om maatwerkvoorzieningen terug te vorderen;
‘omdat het niet in alle gevallen mogelijk is een al genoten maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan
het college de waarde van de genoten maatwerkvoorziening uitdrukken in een bedrag dat voor
terugvordering in aanmerking komt.’
In het vijfde lid zijn dan ook bepalingen opgenomen die het college de bevoegdheid geven tot
terugvordering van in eigendom en in bruikleen verstrekte voorzieningen.
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Artikel 15. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in (artikel 2.1.6) de wet. Hierin is
opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse
blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.
Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. In de wet wordt een
cliënt gedefinieerd als een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening,
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget, of door of namens wie een melding is gedaan. Het
gaat dus om mantelzorgers van cliënten die een hulpvraag hebben (aan)gemeld, ook al is daar geen
voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts is de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat
het dus ook mantelzorgers kan betreffen die in andere gemeenten wonen.
Artikel 16. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen
Dit artikel heeft in eerste instantie betrekking op de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten (Wtcg), en de compensatieregeling eigen bijdrage chronisch zieken en
gehandicapten (CER). Daarnaast gold onder de Wmo een aantal financiële tegemoetkomingen,
bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding, die niet ongewijzigd voortgezet kunnen worden onder de Wmo
2015, maar waarvan Leiderdorp van mening is dat ze gehandhaafd moeten worden. Het college heeft op
basis van dit artikel die mogelijkheid. Het college kan tevens nadere regels opstellen voor de financiële
tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan op aanvraag worden verstrekt. De beslissing op een
dergelijke aanvraag is een beschikking.
Artikel 17. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de rechten en plichten
van de cliënt, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.6.4, eerste lid, van de wet). Met het oog op
gevallen waarin dit ten aanzien van een voorziening gebeurt, moeten bij verordening regels worden
gesteld ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening
en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet). Daarbij
dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de
arbeidsvoorwaarden.
Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering worden in dit artikel
een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststellen van tarieven (naast de
prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt dat een beter beeld ontstaat van een reële
kostprijs voor de activiteiten die zij door aanbieders willen laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de
aanbieder kundig personeel inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden.
Hiervoor is ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en de arbeidsvoorwaarden die daarbij
horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers dat hun werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor
geldende arbeidsvoorwaarden.
Artikel 18. Klachtregeling
De gemeente is op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van
mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van personen en bestuursorganen die onder haar
verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
In het tweede lid is een bepaling over klachten ten aanzien van aanbieders opgenomen. Een dergelijke
bepaling is verplicht op grond (artikel 2.1.3, tweede lid, onder e) van de wet, waarin is bepaald dat in de
Verordening in ieder geval wordt bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de
afhandeling van klachten van cliënten is vereist. De aanbieder is ten aanzien van de in de Verordening
genoemde voorzieningen verplicht een klachtregeling op te stellen (artikel 3.2, eerste lid, onder a, van de
wet).
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In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) staat dat cliënten in
beginsel moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in de manier waarop zij zich bejegend
voelen. De cliënt kan niet tevreden zijn over het gedrag van de gespreksvoerder, bijvoorbeeld over de
wijze waarop een gesprek is gevoerd of over diens (vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt
niet tevreden over een gedraging van de aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit
van de geleverde maatschappelijke ondersteuning (in verband met de deskundigheid van de
medewerker of een bepaalde houding of uitlating, gebrekkige communicatie of (on)bereikbaarheid van
de aanbieder).
Het ligt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze klacht eerst bij de
betreffende aanbieder deponeren. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de aanbieder de klacht snel in
behandeling neemt en de klacht ook snel afhandelt. Daar waar de afhandeling niet naar wens is, staat de
weg naar de gemeente voor het indienen van de klacht open.
In het derde lid zijn een aantal instrumenten voor het college aangegeven om te zorgen dat de
verplichting tot medezeggenschap door aanbieders goed wordt uitgevoerd
Artikel 19. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f, van de wet, waarin is bepaald dat in ieder
geval moet worden bepaald ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap
van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn,
vereist is.
In dit artikel gaat het dus om medezeggenschap van cliënten tegenover de aanbieder. Voorheen moest
de aanbieder voldoen aan de in de Wet klachtrecht cliënten en de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz) gestelde regels. Onder de Wmcz werd inspraak tegenover de aanbieder reeds
verwezenlijkt via de cliëntenraad. Onder de Wmo 2015 is het stellen van regels geheel aan gemeenten
overgelaten.
In het eerste lid is dit uitgewerkt door te bepalen dat aanbieders een regeling voor medezeggenschap
dienen vast te stellen. De aanbieder is ten aanzien van de in de Verordening genoemde voorzieningen
verplicht een medezeggenschapsregeling op te stellen (artikel 3.2, eerste lid, onder b, van de wet).
In het tweede lid zijn een aantal instrumenten voor het college aangegeven om te zorgen dat de
verplichting tot medezeggenschap door aanbieders goed wordt uitgevoerd.
Artikel 20. Betrekken van inwoners bij het beleid
Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de wet.
In het eerste lid is verwezen naar de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde
inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dat er eenzelfde inspraakprocedure geldt voor
het Wmo-beleid als op andere terreinen. De inspraak geldt voor alle inwoners. Dit is uitdrukkelijk de
bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig moment aangewezen kan raken op ondersteuning.
Met het vierde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de
medezeggenschap vorm te geven.
Artikel 21. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
In het tweede lid is overgangsrecht opgenomen voor lopende voorzieningen op basis van de oude
Verordening. In het derde lid is bepaald dat aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze nieuwe
Verordening zijn ingediend maar waarop bij de inwerkingtreding nog niet is beslist, worden afgedaan op
grond van de nieuwe Verordening. In het vierde lid is voor lopende bezwaarschriften bepaald dat deze
volgens de oude Verordening worden afgedaan. Daarnaast bevat de wet nog overgangsrecht voor
AWBZ cliënten die overgaan naar de Wmo en voor de doelgroep beschermd wonen (zie aanleiding, van
de toelichting en de artikelen 8.1 tot en met 8.4 van de wet).
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Artikel 22. Hardheidsclausule
Dit artikel geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om van deze Verordening
af te wijken in zeer schrijnende gevallen waarvoor geen passende voorziening volgens de regelgeving
mogelijk is. De hardheidsclausule kan dan door het college van burgemeester en wethouders ingezet
worden bij uitzonderingsgevallen.
Artikel 23. Toepassen Verordening en stellen nadere regels
Omdat de interpretatie van de Verordening tot misverstanden kan leiden is in lid 1 van dit artikel geregeld
dat bij dergelijke misverstanden moet worden teruggegrepen naar de Wmo 2015 (inclusief memorie van
toelichting). Zo kan worden achterhaald wat er precies met een bepaald woord of bepaalde term wordt
bedoeld.
In lid 2 geeft de raad aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om nadere
regels te stellen ten behoeve van de uitvoering van deze Verordening.
Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel
Dit artikel regelt de inwerkingtreding en de citeertitel. De Verordening dient voor 1 november 2014 te zijn
vastgesteld door de raad. De Verordening treedt in werking op de dag dat de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2015 in werking treedt, overeenkomstig artikel 8.11 van de wet.
Het tweede lid regelt hoe deze Verordening geciteerd kan worden.
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

18 september 2014

Onderwerp:

RVS Verordening maatschappelijke

Aan de raad.

ondersteuning 2015

Beslispunten
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015

1

*Z001F90EE6
4*

Inleiding
1.a

In het kort
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de Wmo 2015 ligt de nadruk er op om
samen met de inwoner te kijken wat er redelijkerwijs verwacht mag worden van de
inwoner of zijn sociale netwerk om een beperking of probleem op te lossen. Door de
Wmo 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de
ondersteuning en begeleiding aan (kwetsbare) inwoners. In de Verordening wordt
de toegangsprocedure tot de maatschappelijke ondersteuning beschreven.

1.b

Voorgeschiedenis
De Verordening is gebaseerd op de Modelverordening Wmo 2015 van de VNG, en
is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude. De gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude hebben uiteindelijk
gekozen voor een ander model van de Verordening, maar wijken beleidsinhoudelijk
niet van de inhoud van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp
2015. Het college heeft de conceptverordening vrijgegeven voor inspraak en de
Wmo-adviesraad om advies gevraagd. Ook in de gemeente Leiden is dit gedaan.
Alle inspraakreacties, van de beiden gemeenten, zijn zorgvuldig gewogen en
hebben waar mogelijk en wenselijk tot aanpassing van de Verordening geleid.
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1.c

Samenhang beleidsvelden
Bij het opstellen van de Verordening is overleg geweest met de werkgroepen die
zich bezighouden met de verordening Jeugdhulp en de (diverse) verordeningen op
het gebied van de Participatiewet.

2

Beoogd effect
Een Verordening maatschappelijke ondersteuning die voldoet aan de eisen van de Wmo
2015 en uitvoering geeft aan het beleidsplan: Invoering Wmo 2015.

3

Argumenten
1.1. De raad is verplicht om een Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te
stellen.
De Wmo 2015 verplicht de raad een verordening op te stellen. Door de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 vast te stellen voldoet de raad aan deze
plicht. Daarnaast verplicht de Wmo 2015 de raad de Verordening vast te stellen voor 1
november 2014.

1.2. De Verordening voldoet aan de eisen die de Wmo 2015 stelt.
In de Verordening komen de onderwerpen aan bod die in de Wmo 2015 genoemd staan.
De Wmo 2015 geeft dat in de Verordening de het volgende geregeld moet worden:


op welke wijze en op basis van welke criteria vastgesteld wordt of een cliënt voor een
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang
in aanmerking komt;



op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;



welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met
betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten;



ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten
van cliënten vereist is;



ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van
cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van
belang zijn vereist is;



op welke wijze inwoners, waaronder cliënten of hun vertegenwoordigers, worden
betrokken bij uitvoering van de wet, voorstellen voor beleid kunnen doen, gevraagd en
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ongevraagd advies kunnen uitbrengen over verordeningen en beleidsvoorstellen,
worden voorzien van ondersteuning en deel kunnen nemen aan periodiek overleg;


op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend;



op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de
mantelzorgers van inwoners in de gemeente;



op welke wijze bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een
maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk
gebruik van de wet wordt tegengegaan;



op welke wijze een goede verhouding tussen de prijs en kwaliteit van de voorziening
wordt gewaarborgd;



dat cliënten voor een algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, en
maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn;



de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen, ook
wanneer de cliënt de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget;



dat de bijdragen voor opvangvoorzieningen door een andere instantie dan het CAK
kunnen worden vastgesteld en geïnd;



dat in geval van een minderjarige cliënt die niet zelf de eigenaar is van de woning, een
bijdrage wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en degene die anders
dan als ouder samen met de ouder het gezag over de cliënt uitoefent;



dat aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale
problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een
tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de
participatie, en wat de toepasselijke grenzen zijn met betrekking tot de financiële
draagkracht;



onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt
verstrekt, deze ondersteuning in kan kopen bij een persoon die behoort tot het sociale
netwerk.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
1.1. De Verordening geeft de kaders weer voor het bieden van maatschappelijke
ondersteuning.
De Wmo 2015 kent niet langer een compensatieplicht, zoals deze onder Wet
maatschappelijke ondersteuning wel bestond. De compensatieplicht is vervangen door een
resultaatverplichting. De Wmo 2015 verplicht het college om samen met de inwoner een

Pagina 4 van 5 Versie Nr.
Registratienr.: Z/14/003612/10336

1

Agendapunt

raadsvoorstel

gewenst resultaat te bereiken. Om tot dit resultaat te komen wordt samen met de inwoner
gekeken wat de inwoner, redelijkerwijs, zelf of met zijn sociale netwerk kan bereiken. De
Verordening geeft geen voorzieningen weer die tot een resultaat kunnen leiden, zoals dat
onder de Wmo en Wet voorzieningen gehandicapten wel het geval was, maar biedt de
kaders voor een zorgvuldig toegangs- en beoordelingsproces. Nadere uitwerking van deze
toegangs- en beoordelingsprocedure en nadere regels over onder ander de waardering
voor mantelzorgers en het persoonsgebonden budget worden uitgewerkt in de
Beleidsregels Wmo 2015.

5

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

6

Communicatie en participatie
Na besluit van de raad zal het college nadere regels opstellen (Beleidsregels Wmo 2015)
ter uitvoering van deze Verordening. Deze nadere regels zullen worden uitgewerkt met de
gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. Daarnaast zullen maatschappelijke
partijen, op specifieke onderdelen, betrokken worden bij het uitwerken van de nadere
regels.
De Verordening wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en gepubliceerd in de
(digitale) verordeningenbank.

7

Kosten, baten en dekking
Het verstrekken van maatwerkvoorzieningen op basis van deze Verordening kost de
gemeente principe geld, het inzetten van een algemeen gebruikelijke voorzieningen niet (of
minder). In het Wmo Beleidsplan is besloten om eigen bijdragen bij
maatwerkvoorzieningen te baseren op de kostprijs van de voorziening en de financiële
draagkracht van de cliënt (via het CAK). Of er voldoende dekking is voor het leveren van
passende ondersteuning via maatwerkvoorzieningen is onder andere afhankelijk van de
resultaten van het Bestuurlijk Contracteren (voor het inkopen van de gedecentraliseerde
taken).
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8

Evaluatie
Wanneer het beleidsplan ‘Invoering Wmo 2015’ wordt geëvalueerd, zal ook deze
Verordening worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
1. RBS Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015.
2. Nota van inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015.
3. Modelverordening VNG, inclusief artikelsgewijze toelichting over lokale invulling.
4. Wettekst Wmo 2015.

1

Nota van Inspraak
Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015
Voorstel aan burgemeester en wethouders van Leiderdorp betreffende de beantwoording van de inspraakreacties inzake de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2015.

Inleiding
De Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 is gebaseerd op de Modelverordening Wmo 2015 van de VNG en opgesteld in
samenwerking met de gemeente Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. De gemeenten en Leiden en Leiderdorp hebben de conceptverordening voor inspraak
vrijgegeven, voor respectievelijk een periode van zes (Leiderdorp) en zeven (Leiden) weken. Uiteindelijk hebben drie partijen een ingesproken:




Wmo-adviesraad Leiderdorp
Stichting ActiVite
Wmo-adviesraad Leiden

In onderstaande tabel wordt de inhoud van de inspraakreacties weergegeven en de voorgestelde reactie van het college. Tevens wordt aangegeven of de
inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing van de conceptverordening. Hoewel de Wmo-adviesraad van Leiden formeel geen advies uit kan brengen in
Leiderdorp zijn de inspraakreacties toch weergegeven. Hier is voor gekozen omdat Leiderdorp en Leiden een, zo veel als mogelijk, gelijke Verordening
maatschappelijke ondersteuning hanteren.
NB: in het overzicht zijn niet de inspraakreacties meegenomen van de Wmo-adviesraad van Leiden die zich specifiek richten op Leiden.

Vervolgprocedure
Het college stelt zijn antwoord op de inspraakreactie vast en legt de gewijzigde concept verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De inspreker
worden schriftelijk van het antwoord van het college van B&W en zijn besluit op de hoogte gesteld (met uitzondering van de Wmo-adviesraad van de
gemeente Leiden).
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Inspraakreacties en antwoorden
Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Algemeen

De raad maakt zich zorgen over de realisatie
van de complexe veranderingen in het sociaal
domein. Dit gezien de korte termijn waarop alle
veranderingen ingevoerd moeten worden.
Bij cliënten heerst vaak onzekerheid over de
gevolgen van deze veranderingen voor hun
dagelijks leven.
De raad wil niet aan de kant staan, maar zoveel
mogelijk meehelpen om de veranderingen op
een goede manier te helpen realiseren. De
Werkconferentie in april 2014, met als
onderwerp preventie, is een voorbeeld van hoe
de adviesraad samen met de diverse
maatschappelijke organisaties, een bijdrage
kan leveren aan netwerkvorming en
voorlichting. De raad kan zich voorstellen dat
op meer onderwerpen in de toekomst dit soort
initiatieven genomen zullen worden.

Gezien de complexiteit van de
veranderingen in het sociale domein en het
tempo waarin deze veranderingen zich
voltrekken begrijpen wij de onrust onder
cliënten. In de laatste maanden van het jaar
zullen wij cliënten en inwoners actief gaan
informeren over de wijzigingen in het sociaal
domein. Daarbij is medewerking van onze
partners onmisbaar. Wij waarderen het
initiatief wat de Wmo-adviesraad o in
samenwerking met diverse
maatschappelijke partners heeft genomen
tot het organiseren van een werkconferentie.
Als onafhankelijk adviesorgaan is de Wmoadviesraad in staat om dergelijke
bijeenkomsten te organiseren rond thema’s
die in de samenleving spelen. Dergelijke
initiatieven juichen wij ook in de toekomst
toe.

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Evaluatie

De raad adviseert om het uitvoeringsplan Wmo
jaarlijks te laten evalueren. De resultaten van
de evaluatie kunnen samen met het jaarlijkse
cliënt ervaringsonderzoek leiden tot eventueel
bijsturing van het Wmo-beleid.

In de Wmo 2015 is sprake van een
voortdurende cyclus van evaluatie. Door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport worden regelmatig om rapportages
gevraagd. Daarnaast wordt samen met de
aanbieders van welzijns- en
ondersteuningsdiensten, via de Overleg
Tafel, regelmatig de uitvoering van de
dienstverlening geëvalueerd. Een extra
jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsplan
achten wij niet noodzakelijk.
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Consequenties voor
de concept
Verordening
Geen

Geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Leesbaarheid

De raad adviseert om waar enigszins mogelijk
de artikelen in de verordening te concretiseren
en bij het opstellen van aanvullende beleids- en
uitvoeringsregels vooral te letten op de
leesbaarheid voor de gemiddelde burger.

Wmoadviesraad
Leiderdorp

communicatie

Ten aanzien van de communicatie over de
veranderingen in de Wmo, adviseert de raad
om de algemene communicatie aan burgers op
een aansprekende wijze te brengen. Hierbij kan
gekeken worden naar goede voorbeelden in het
land.

Naar aanleiding van uw Wmo-adviesraad
over de leesbaarheid van de
conceptverordening is getracht daar waar
mogelijk de leesbaarheid te vergroten. Dit
heeft geleid tot aanpassing van diverse
artikelen. Wij zijn ons er van bewust dat de
Verordening, ook na aanpassing, een lastig
leesbaar document is. Bij het opstellen van
de beleids- en uitvoeringsregels zullen wij
aandacht besteden aan de leesbaarheid.
Met betrekking tot de communicatie zullen
wij in de laatste maanden van het jaar onder
andere via een interne werkgroep
communicatie cliënten en inwoners
informeren over de veranderingen in het
sociaal domein. Daarbij kijken wij naar
voorbeelden in het land en nodigen wij u uit
om praktijkvoorbeelden met ons te delen.

Wmoadviesraad
Leiderdorp

communicatie

De raad adviseert in de communicatie met de
huidige cliënten in individuele gesprekken
informatie te geven over veranderingen in hun
situatie. Daarnaast adviseert de raad om altijd
een verslag te maken van het gesprek, zodat
het voor beide partijen helder is wat besproken
is en wat de conclusies zijn.
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In de Verordening is opgenomen dat altijd
een verslag wordt gemaakt van het gesprek.
Aandacht van de leden van het Sociaal
Gebiedsgebondenteam zal gaan naar het
informeren van cliënten over de procedure
van het gesprek en hun rechten en plichten.
Tot het moment dat een gesprek is gevoerd
is het niet mogelijk om cliënten te informeren
over veranderingen in hun situatie.

Consequenties voor
de concept
Verordening
Diverse tekstuele
aanpassingen. Deze
zijn niet weergegeven
in de
conceptverordening

geen

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Deskundigheidsbevordering

Om de veranderingen in het sociaal domein
goed uit te voeren is permanente aandacht
voor deskundigheidsbevordering van
ambtenaren nodig. Dit zelfde geldt evenzeer
voor de leden van de gebied gebonden teams.
De raad adviseert om in de begroting uitgaven
voor deskundigheidsbevordering voor
ambtenaren te reserveren
De raad adviseert bij de contractering van
uitvoerende organisaties aan dit punt aandacht
te besteden.

Tijdens de implementatiefase van het
Sociaal Gebiedsgebondenteam zal
geïnventariseerd worden welke scholing
noodzakelijk is. In de begroting voor het
Sociaal Gebiedsgebondenteam is geld
opgenomen voor scholing van de
medewerkers van het Sociaal
Gebiedsgebondenteam. Via de
resultaatovereenkomst worden met
aanbieders afspraken gemaakt over de
kwaliteit van de dienstverlening en de
medewerkers. Het is een
verantwoordelijkheid van de aanbieders om
de medewerkers te scholen zodat de
dienstverlening aan de gestelde
kwaliteitseisen voldoen.

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Privacy

Privacy bescherming is een ander punt van
aandacht, zowel bij de informatie inwinning als
bij de verslaglegging. Duidelijk moet zijn wie
toegang tot de dossiers van de cliënten mogen
hebben.

In de Verordening is opgenomen dat tijdens
het gesprek de cliënt geïnformeerd wordt de
procedures en wordt toestemming gevraagd
voor het delen van gegevens. Daarnaast is
het college gehouden aan de bepalingen
zoals opgenomen in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
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Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Klachtenregeling
Artikel 17

Als een cliënt aangeeft een klacht te
hebben, wordt afhankelijk van de aard van
deze klacht (nogmaals)het gesprek
aangegaan met de cliënt. De
uitvoeringspraktijk in het huidige Wmo-loket
sluit hierbij aan.

Wmoadviesraad
Leiderdorp

Eigen bijdrage
Artikel 12 lid 4

Een klachtenregeling is wettelijk
voorgeschreven. Klachten komen vaak voort uit
gebrekkige communicatie en onbegrip. Een
formele klacht indienen is voor cliënten dan niet
altijd vanzelfsprekend. Zowel de gemeente als
de uitvoerende instanties als de cliënten
zouden in die situaties eerder baat hebben bij
mediation of een onafhankelijke
klachtencontactpersoon. Met die functionaris
kunnen grieven besproken worden, beide
partijen gehoord worden en vaak kan dan een
formele klacht voorkomen worden.
De raad adviseert daarom om mediation op te
nemen in de klachtenregeling
In art 12 lid 4 sub b van de conceptverordening
wordt gesteld dat het College bij nadere
regeling bepaalt door welke andere instantie
dan het CAK de bijdragen voor een
maatwerkvoorziening of pgb worden
vastgesteld en geïnd.
De raad adviseert hierbij aan te geven welke
andere instantie hiervoor wordt aangewezen,
hoe die instantie de bijdrage bepaalt en op
welke wijze wordt bewaakt dat deze bijdragen
door stapeling van de eerder opgelegde eigen
bijdragen het maximum aan eigen bijdragen
niet wordt overschreden.
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Deze bepaling heeft alleen betrekking op
Beschermd Wonen. Binnen de huidige
AWBZ wordt er al op deze wijze gewerkt. De
wet bepaald dat deze werkwijze voortgezet
kan worden. Welke partijen dat zijn is
afhankelijk van de uitkomsten van het traject
wat gevolgd wordt om deze partijen te
contracteren. De gemeente heeft wel de
plicht om de eigen bijdrage die door de
instelling wordt opgelegd door te geven aan
het CAK zodat er rekening gehouden wordt
met de anticumulatieregeling van het CAK.

Consequenties voor
de concept
Verordening
In de toelichting is een
wijziging opgenomen
met betrekking tot de
klachtenregeling

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

ActiVite

Algemeen

Er wordt de mogelijkheid geboden tot inspraak
op de verordening WMO tot en met 4
september.
Het proces van bestuurlijk contracteren is nog
niet afgerond. Hoe verhoudt zich de
inspraaktermijn op nog mogelijk noodzakelijk
op te nemen veranderingen indien dit uit het
contracteerproces zich voordoet?

We verwachten geen veranderingen in het
proces. De verordening richt zich met name
op de toegangsprocedure van de cliënt tot
het sociale domein en de rechten en
plichten van de cliënt en de gemeente.
Mochten er toch uit het contracteerproces
onderwerpen komen die in de verordening
opgenomen dienen te worden, zal volgens
de regulier procedure van wijzigen van de
verordening (met inspraak en vaststelling
door de raad), deze veranderingen in de
verordening opgenomen worden.

ActiVite

Privacy

Wij missen een artikel met betrekking tot
privacy in verband met gegevens uitwisseling.
Wij
hebben bij hoofdstuk 2 hier een aanvullende
tekst gemaakt.

ActiVite

Cliëntondersteuning

Wij missen nadere uitwerking over de
cliëntondersteuning: Wat, wie, voor wie, door?

ActiVite

Keuzevrijheid

Wij missen een tekst over keuzevrijheid voor de
cliënt.

De uitwisseling van gegevens is een punt
van aandacht. Het college neemt de Wet
Bescherming Persoonsgegevens in acht bij
de uitwisseling van persoonsgegevens en bij
het onderzoek naar de omstandigheden van
de cliënt. Omdat het college gehouden is
aan de bepalingen in de wet hoeft dit niet
benadrukt te worden in de verordening.
Er is een begripsbepaling over
cliëntondersteuning opgenomen in de
toelichting van de verordening
Er bestaat altijd keuzevrijheid voor de cliënt.
De cliënt zal hier tijdens het gesprek over
geïnformeerd worden. In de wet is dit
verankerd in artikel 2.1.2 van de wet
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Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

geen

Begripsbepaling
opgenomen
geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Activite

Artikel 1

Wij missen een aantal begripsbepalingen die
naar ons idee nuttig zijn om op te nemen:
cliënt, cliëntondersteuning, college,
voorliggende voorziening, informeel netwerk
,informele hulp

Enkele suggesties zijn overgenomen. Dit
betreft de suggesties die gehanteerd worden
in de verordening.

ActiVite

Artikel 3 lid 1

Hoe verhoudt zich dit tot de eigen bijdrage?

ActiVite

Artikel 5 lid 1

Wie zijn deze deskundigen en hoe wordt de
onafhankelijkheid bepaald?

Wettelijk is bepaald dat cliënten bij tijdens
het gesprek een beroep kunnen doen op
gratis cliëntondersteuning. Het betreft geen
maatwerkvoorziening, maar is voor alle
cliënten beschikbaar. Slechts op
maatwerkvoorzieningen kan een Eigen
Bijdrage worden opgelegd.
In de verordening is de toegangsprocedure
tot maatschappelijke ondersteuning
opgenomen. In ieder geval zal het gesprek
worden gevoerd door deskundigen. In de
nadere uitwerking van het Sociaal
Gebiedsgebonden team zal opgenomen
worden welke deskundigen de gesprekken
gaan voeren.
Naar onze mening staan deze twee
formuleringen niet haaks op elkaar, maar
zijn ze juist aanvullend aan elkaar.

ActiVite

ActiVite

Artikel 5 lid 1
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De onderdelen d en e geven door de
formulering het idee haaks op elkaar te staan.
Bij d wordt de mantelzorg ingezet ten behoeve
van verbetering van de zelfredzaamheid of
handhaving van de participatie. Bij e wordt aan
de mogelijkheid voor maatregelen geopperd ter
ondersteuning van de mantelzorg.
Maatschappelijke ondersteuning; wat verstaat u
hieronder?

Hier zijn verschillende discussies over
gevoerd. Besloten is om in de toelichting
een passage op te nemen.

Consequenties voor
de concept
Verordening
De
begripsbepalingen:
cliënt college en
voorliggende
voorziening zijn
opgenomen in de
verordening.
geen

geen

geen

Artikel 5 lid 1 is
aangepast. Daarnaast
is in de toelichting het
begrip toegevoegd.

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

ActiVite

Artikel 8 lid 4

Aangegeven wordt dat het college kiest voor de
goedkoopst adequate voorziening.
Wat is in dit geval adequaat?

ActiVite

Toelichting,
artikel 17

Er staat ‘om te voorkomen dat alleen gekeken
wordt naar de laagst prijs van de uitvoering’. En
wordt met een aantal andere aspecten rekening
gehouden.
Wat wordt nu gehanteerd: de laagste prijs of
andere aspecten?

ActiVite

Artikel 9

Hier wordt de mogelijkheid aangegeven tot
advies van een adviesinstantie.
Wat bedoelt u met een adviesinstantie?
Waar moet dan aan gedacht worden?

Het gaat bij het verstrekken van een
maatwerkvoorziening om maatwerk. De
voorziening is afhankelijk van de specifieke
situatie van de cliënt. Tijdens het gesprek
zal, samen met de cliënt, onderzocht
worden welke (eventuele)
maatwerkvoorziening passend is voor de
specifieke situatie. Of een (eventuele)
maatwerkvoorziening adequaat is wordt
tijdens het gesprek besproken met de cliënt.
Tijdens het aanbesteden en contracteren
van verschillende leveranciers binnen het
sociale domein wordt rekening gehouden
met verschillende aspecten zoals de
kwaliteit van de dienstverlening. In dit traject
is ook de prijs van de dienstverlening een
aspect.
Een onafhankelijk instantie die advies aan
ons kan uitbrengen, zoals bijvoorbeeld op
medisch gebied

ActiVite

Artikel 12 lid 1

Tekstvoorstel tot aanvulling: (zie onderstreping)
een cliënt kan een bijdrage in de kosten of het
gehele bedrag van de voorziening verschuldigd
zijn.

ActiVite

Artikel 13 lid 1

Wat verstaat u onder professionele standaard?
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Wij zien geen noodzaak om deze
aanpassing op te nemen, aangezien iemand
in dat geval de voorziening zelf direct zal
betalen aan de aanbieder. Daarbij is bij wet
bepaald dat de maximale bijdrage de hoogte
van de kostprijs van de voorziening is.
In de nadere overeenkomsten met
aanbieders zullen afspraken opgenomen
worden over de professionele standaard.
Dit is afhankelijk van de specifieke
dienstverlening.

Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

geen

geen

geen

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

ActiVite

Artikel 13 lid 2

Eisen met betrekking tot de deskundigheid van
beroepskrachten: Wanneer, wie en hoe wordt
dat bepaald?

ActiVite

Artikel 14 lid 3

“Een beslissing tot verlening van een pgb kan
worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen
12 maanden na uitbetaling niet is aangewend
voor de bekostiging van de voorziening
waarvoor de
verlening heeft plaatsgevonden”
Is dit niet een wat lange periode?
Is het dan nog te reclameren bij oneigenlijk
gebruik?

In de nadere overeenkomsten met
aanbieders zullen afspraken opgenomen
worden over de deskundigheid van
beroepskrachten. Deze zijn afhankelijk van
de specifieke dienstverlening.
Wij zijn van mening dat de gekozen periode
van 12 maanden niet te lang is en het nog
mogelijk is na die tijd te reclameren. Dit sluit
aan bij de huidige uitvoeringpraktijk binnen
de Wmo. Daarbij verwachten wij door de
invoering van het trekkingsrecht minder
problemen bij het reclameren. Ook de
mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik zal door
het trekkingsrecht afnemen.

ActiVite

Artikel 17 lid 1

“een redelijke toeslag voor overheadkosten.”
Wat is redelijk?
Hoeveel procent van de omzet bijvoorbeeld?

ActiVite

Artikel 18

In dit artikel wordt melding gemaakt van een
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
Wij nemen aan dat u hiermee doelt op uw
verplichting tot een SGBO onderzoek.
Klopt deze aanname? Indien nee, wat wordt er
dan bedoeld?

ActiVite

Artikel 20 lid 1

Worden uitvoerende organisaties ook
betrokken?
Indien nee, waarom niet?
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Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

geen

In de verordening is het niet wenselijk
hoogtes, bedragen of percentages te
noemen, omdat die kunnen en zullen gaan
verschillen. Dit zal onder andere
meegenomen in het traject van het
Bestuurlijk Contracteren.
Deze aanname klopt niet. Gemeenten zijn
verplicht om een onderzoek te doen naar de
cliënttevredenheid van cliënten Wmo.
Hierbij is de gemeente niet gebonden om
het onderzoek uit te laten voeren door het
SGBO, maar kan ook voor een andere
uitvoerende instantie worden gekozen.

geen

De input van organisaties op het beleid en
de uitvoering van de Wmo is voor het
college van groot belang. Via de
gebruikelijke inspraak- en participatievormen
willen wij ook in de toekomst uitvoerende
partijen bij betrekken.

geen

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Modelverordening
VNG

Er zal een document als bijlage bij de
verordening worden gevoegd waarin een
overzicht is gemaakt van de afwijkingen ten
opzichte van de modelverordening

Wmoadviesraad
Leiden

Leesbaarheid

Wmoadviesraad
Leiden

Toelichting

Soms wijkt het college van de
modelverordening af, of is een keuze gemaakt
uit gepresenteerde alternatieven. Zo is artikel
17 geheel vervallen. De keuze om dit te doen
wordt echter niet of nauwelijks inhoudelijk
onderbouwd. Voor ons is daardoor niet goed te
beoordelen of de afwijking of keuze terecht is.
Ons advies is dan ook dat in de toelichting op
deze Concept Verordening niet alleen de
afwijkingen worden gemeld, maar dat (en daar
gaat het ons vooral om) goed wordt
beargumenteerd waarom u onderdelen van
artikelen heeft geschrapt, of juist onderdelen
van artikelen hebt toegevoegd
De tekst voorafgaand aan artikel 1: Helder
communiceren is en blijft bij wetteksten en
verordeningen soms een lastige zaak. De
Adviesraad heeft waardering voor de wijze
waarop deze Concept Verordening is
vormgegeven. Voor cliënten blijft echter ook
deze Verordening moeilijk leesbaar. Advies: in
de Toelichting op de Verordening meer
aandacht besteden aan een voor cliënten
aansprekende tekst en niet alleen verwijzen
naar andere bronnen, maar net als in de
Verordening Jeugdhulp 2015 in de Toelichting
integraal die bronnen opnemen.
Na de landelijke discussie over ‘de participatie
maatschappij’ (wat is dat?) krijgen we nu (zie
de slotzin van de eerste alinea van de
verordening) waarschijnlijk een discussie over
de ‘inclusieve samenleving’ (wat is dat?).
Advies: deze tekst schrappen of een heldere
toelichting bij dit nieuwe fenomeen
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Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

Het leesbaar maken van een verordening is
een uitdaging. Er is bij het opstellen van de
verordening en de toelichting zorgvuldig
gekeken naar de leesbaarheid. De
uitvoering van de verordening wordt via
informatiefolders en de website met cliënten
en burgers gecommuniceerd.

Diverse tekstuele
aanpassingen.

Wij delen uw mening over deze slotzin.

Passage is verwijderd
uit de toelichting.

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 1

U gebruikt hier het woord ‘vergelijkbaar’ zonder
(in de Toelichting) aan te geven waarmee u wilt
vergelijken: bijv. kwaliteit, prijs, een
combinatie? Advies: in de Toelichting hier
nader op ingaan.

Dit is een aanvulling op de tekst.

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 1

Dit is een goede aanvulling.

Artikel 1 is aangepast.

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 2

Onduidelijk is welk verslag/onderzoek wordt
bedoeld. Advies: Verslag: de weergave van de
uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in
art. 2.3.2, vijfde lid van de wet.
Melding hulpvraag. In de Toelichting op dit
artikel lopen ‘melding’ en ‘aanvraag’ lijkt door
elkaar.

In de toelichting op dit artikel dat gaat over
de melding van de hulpvraag wordt ook
gesproken over de “aanvraag”.
Wij delen uw mening dat dit verwarring kan
opleveren voor de lezer.

De toelichting is
aangepast.

Wmoadviesraad
Leiden

Spoedprocedure

Verder is niet duidelijk waarom ervoor is
gekozen in deze Verordening geen artikel op te
nemen om in spoedeisende gevallen door het
college direct een tijdelijke
maatwerkvoorziening te laten treffen. De
Adviesraad hecht in het belang van cliënten
aan deze mogelijkheid. Advies:
melding/aanvraag verhelderen en
spoedeisende gevallen alsnog opnemen in de
Verordening.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 is dit onderdeel al opgenomen en om
die reden is dit lid, dat in de
modelverordening als optioneel is
aangemerkt, niet overgenomen. Voor de
volledigheid en leesbaarheid kan dit lid
alsnog worden toegevoegd.

Verordening is
aangepast met
“spoedbepaling”.
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Consequenties voor
de concept
Verordening
De toelichting is
aangepast.

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 4

Vooronderzoek indienen persoonlijk plan. Het
feit dat er een Persoonlijk Plan door de cliënt
kan worden opgesteld en ingediend vinden wij
een belangrijk winstpunt. In de uitwerking van
art. 4 worden echter de artikelen 4.3 en 4.4 uit
de modelverordening van de VNG die hierover
gaan, weggelaten. In de artikelsgewijze
Toelichting wordt gemeld dat ‘in het formulier is
opgenomen dat het mogelijk is een persoonlijk
plan te overhandigen’. Daarmee ontstaat in
onze ogen een ongewenste onduidelijkheid met
betrekking tot de status van het persoonlijk
plan. De Adviesraad adviseert u daarom deze
artikelen uit de modelverordening wel in uw
Verordening op te nemen. Dit vooral ook omdat
het college sterk inzet op ‘de eigen’ kracht van
cliënten; een persoonlijk plan is daar nu juist
een prima invulling van!
Ook u stelt het cliëntbelang en zijn
betrokkenheid centraal. Daarom adviseren we
u aan lid 1 toe te voegen dat het verzamelen
van gegevens over de cliënt in samenspraak
met hem gebeurt.

Wij delen de mening dat het indienen van
het persoonlijk plan een waardevolle
toevoeging is en de zelfredzaamheid van de
cliënt kan bevorderen.

Wmoadviesraad
Leiden
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Dit is een waardevolle aanpassing.

Consequenties voor
de concept
Verordening
Verordening is
aangepast. De
mogelijkheid tot het
indienen van een
persoonlijk plan is
toegevoegd.

Verordening is
aangepast.

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 6

Ook wij vinden het belangrijk dat een cliënt
de mogelijkheid heeft aanvullingen te doen
op het gesprek en de eventueel geboden
maatwerkvoorziening. Het is en blijft daarom
mogelijk om na afloop van het gesprek nog
aanvullingen te doen en nogmaals in
gesprek te gaan met de consulent. De
vernieuwde uitkomst van dat gesprek of die
aanvullingen zullen dan weer worden
uitgewerkt en aan de cliënt worden
toegestuurd

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 8

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 9

Verslag. Het verslag van de uitkomsten van het
onderzoek wordt binnen zes weken aan de
cliënt toegezonden. Het onderzoek is er op
gericht de cliënt weer volwaardig te laten
functioneren. Vervolgens volstaat u ermee
eventuele opmerkingen van de cliënt met
betrekking tot het onderzoek ‘toe te voegen aan
het verslag’. Daarmee hebben deze
opmerkingen geen enkele status en geeft u ook
geen invulling aan dit element van ‘eigen
kracht’ van de cliënt. De Adviesraad adviseert u
daarom de verplichting op te nemen dat bij
eventuele opmerkingen van de cliënt in een
vervolggesprek binnen twee weken na
ontvangst van de opmerkingen, helder wordt
beargumenteerd waarom wel of niet aan deze
opmerkingen tegemoet wordt gekomen. De
cliënt tekent vervolgens het verslag.
Criteria voor een maatwerkvoorziening.
Onvoldoende is duidelijk waarom u er voor
kiest het eerste artikel van de
modelverordening weg te laten waarin bepaald
wordt dat het verslag van het gesprek als
uitgangspunt voor de beoordeling van de
aanvraag wordt gehanteerd. Advies: alsnog
toevoegen aan de Verordening
Advies: vastleggen dat het om een
onafhankelijke adviesinstantie moet gaan.
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Consequenties voor
de concept
Verordening
De toelichting is
aangepast.

Wij zijn het eens met dit advies.

Verordening is
aangepast.

Wij vinden dit een goede aanvulling.

Verordening is
aangepast.

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 10

Deze twee opmerkingen zijn een goede
aanvulling voor de verordening.

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 11

De mogelijkheden van bezwaar,
persoonsgebonden budget (pgb), ed. worden
genoemd. In de ogen van de Adviesraad
ontbreken echter twee belangrijke onderdelen:
(1) of er sprake is van een eigen bijdrage en (2)
het is van belang dat wordt vastgelegd wat het
resultaat is van de verstrekking van de
maatwerkvoorziening. Dat is nu juist de kern
van de Wmo 2015. Daarmee wordt naar onze
mening de kwaliteit van de ondersteuning en/of
voorziening bepaald. Het vastgelegde resultaat
kan tevens gelden als het toetsingscriterium
achteraf voor de kwaliteit van de ondersteuning
en/of voorziening. Advies: de eigen bijdrage en
het beoogde resultaat alsnog opnemen als
belangrijk element van de inhoud van de
beschikking.
In welk document worden nadere regels voor
het pgb opgenomen. Artikel 11.4 bevat een
‘kan-bepaling’, terwijl art. 12.4 (stellig) bepaalt
dat er een nadere regeling komt. Is dit niet met
elkaar in tegenspraak?
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Artikel 11 gaat over het pgb en de regels die
daarbij horen. In artikel 11.4 wordt
gesproken over wijze waarop de hoogte van
het pgb wordt vastgesteld. Hiervoor kunnen
nadere regels worden opgesteld. Artikel 12
gaat over een bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen. In artikel 12.4 wordt
gesproken de kostprijs van een
maatwerkvoorziening en pgb in relatie tot de
bijdrage in de kosten.

Consequenties voor
de concept
Verordening
Verordening is
aangepast.

geen

Organisatie

Onderwerp/artikel
nummer

Inspraakreactie

Antwoord op de inspraakreactie

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 13

Wij waarderen het dat u uw vertrouwen
omtrent de nieuwe taken van de WMO en
de nieuwe vaardigheden die dit met zich
meebrengt uitspreekt door dit punt in uw
advies op te nemen. Wij verzekeren u dat
hiervoor veel aandacht is geweest in de
gesprekken met aanbieders van oude en
nieuwe taken.

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 14

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 18

Wmoadviesraad
Leiden

Artikel 20

Dit artikel legt vast dat ‘er door
beroepskrachten gehandeld moet worden in
overeenstemming met de professionele
standaard. Zijn bijv. ook de wijze van
bejegening, taalvaardigheid in het Nederlands
onderdelen van de kwaliteitseisen? In het kader
van de invoering van de Wmo 2015 vallen
nieuwe groepen, zoals GGZ-cliënten en
mensen met autisme en anderen die een
specifieke behandeling/benadering vergen
onder de reikwijdte van de wet. Wij gaan ervan
uit dat de daarvoor noodzakelijke nieuwe
vaardigheden ook tot de professionele
standaards worden gerekend.
De motivering voor de toevoeging van de
artikelen 14.8 t/m 14.11 ontbreekt. De
formulering in 14.8 (personen ‘op te roepen’)
klinkt onnodig dreigend. Het kan ook zo worden
gelezen dat mensen (met een beperking) zich
altijd op het gemeentehuis moeten melden.
Advies: Met een formulering als: ‘Met de
persoon zal contact worden opgenomen’, wordt
hetzelfde bereikt
Klachtregeling. Klachten vormen één van de
instrumenten om als gemeente (en Adviesraad)
een oordeel te kunnen vormen over kwaliteit.
Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend dat het
college moet kunnen beschikken over een
overzicht van bij aanbieders ingediende
klachten en de afhandeling daarvan. Wij
adviseren u dat ook zo vast te leggen in deze
Verordening
Ter vermijding van misverstanden toevoegen
dat het om gevraagde en ongevraagde
adviezen gaat
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Consequenties voor
de concept
Verordening
geen

De formulering is aanvullend en vloeit voort
uit wat er in de verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2014 staat
beschreven.

Verordening is
aangepast.

In de overeenkomsten die met aanbieders
gesloten zijn en nog gesloten zullen worden
is veel aandacht besteed aan hoe we met
klachten omgaan. Een overzicht van bij
aanbieders ingediende klachten maakt hier
onderdeel van uit. Wij zijn van mening dat
dit voldoende is en dit niet aanvullend in de
verordening opgenomen hoeft te worden.

geen

Dit is een waardevolle aanbeveling.

Verordening is
aangepast.
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Onderstaand wordt artikelsgewijs aangegeven waar is afgeweken van de modelverordening van de
VNG en wat daar de overwegingen achter zijn. Daarnaast is de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Leiderdorp 2015 op enkele plaatsen afwijkend ten opzichte van de modelverordening
van de VNG in verband met de leesbaarheid deze wijzigingen worden niet weergegeven.

Concept Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (VNG)
Leeswijzer modelbepalingen
- […] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 6, tweede lid, of
artikel 12, tweede lid.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 11, zesde lid, onder a (van variant
AA).
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 3 of artikel 7, eerste lid, laatste volzin.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente, zie bijvoorbeeld artikel 15, derde lid.
- Combinaties zijn ook mogelijk, zie bijvoorbeeld artikel 17 voor een bepaling die zowel facultatief is
als dat deze nog ingevuld moet worden.
- Ook wordt er gewerkt met varianten waaruit gekozen kan worden. Hierbij kan het voorkomen dat de
ene variant uit meer artikelen of artikelleden bestaat dan een andere variant. Zie bijvoorbeeld artikel 2;
variant B bestaat uit de artikelen 2 tot en met 7, terwijl de variant A uit één artikel bestaat.
Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze
modelverordening behorende ledenbrief.
De raad van de gemeente [naam gemeente];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, [eerste, tweede,] derde en zevende lid, [2.1.5, eerste lid,] 2.1.6,
[2.1.7, 2.3.6, vierde lid,] en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
gezien het advies van [naam commissie];
overwegende dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven
inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden dat zij
elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun
omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep
moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen
leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van
het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de
versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische
psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om
de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te
bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;
besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning [naam gemeente] 2015
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een
beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten;
- andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;
- bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet;
[- gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;]
- hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van
de wet;
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[- melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet;]
- pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet;
- voorliggende voorziening: algemene voorziening of andere voorziening waarmee aan de hulpvraag
wordt tegemoetgekomen;
- wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Aan dit artikel zijn een aantal begrippen toegevoegd. Ondanks dat deze veelal beschreven worden in
artikel 1.1.1 van de wet. Deze begripsbepalingen zijn toegevoegd ter verduidelijking van de
Verordening.
Variant A (raad delegeert aan college de vaststelling van procedureregels)
Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning
Het college bepaalt met inachtneming van de artikelen 2.3.1 tot en met 2.3.5 van de wet bij nadere
regeling op welke wijze in samenspraak met de cliënt wordt vastgesteld of de cliënt voor een
maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking
komt.
Variant B (raad stelt procedureregels in de artikelen 2 tot en met 7 van de verordening vast)
Artikel 2. Melding hulpvraag
1. Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld.
2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.
[3. In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na de melding
onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.]
[Artikel 3. Cliëntondersteuning
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kostenloze
cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
2. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste
lid, van de wet, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.]
In artikel 2 is er voor gekozen om variant B van de modelverordening te volgen. Dit verduidelijkt de
procedure van melding en aanvraag (artikel 2 tot en met 7 van de Verordening). Daarnaast is artikel 3
met betrekking tot het bieden van cliëntondersteuning overgenomen. Hoewel dit een facultatief artikel
is geeft dit de rechten van cliënt volledig(er) weer.
Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan
1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet, van
belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie en maakt zo spoedig mogelijk
met hem een afspraak voor een gesprek.
[2. Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het
oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage.]
3. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming met de
cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste [en tweede] lid.
[4. Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan als bedoeld
in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na de
melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.]
Lid 2 en 4 overgenomen. Vanuit de overweging dat het persoonlijk plan een nieuw begrip is in de
Wmo 2015 ten opzichte van de uitvoeringspraktijk van de Wmo.
Artikel 5. Gesprek
1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de degene door of namens wie de
melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of
mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:
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a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke
voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te
voorkomen dat hij een beroep moet doen op een maatwerkvoorziening;
d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te
komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorkomen dat hij een
beroep moet doen op een maatwerkvoorziening;
e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals opgenomen in
het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het verrichten van maatschappelijk
nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te
voorkomen dat hij een beroep moet doen op een maatwerkvoorziening;
g. de mogelijkheden om door middel van voorliggende voorzieningen of door samen met
zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en andere partijen op
het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te
voorzien in de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel
2.1.4 van de wet verschuldigd zal zijn, en
j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de cliënt in
begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze.
2. Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college heeft
overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
3. Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten
en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.
4. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel
2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek.
Lid 2 is niet overgenomen. Het persoonlijk plan is toegevoegd aan lid 1 van artikel 5.
Artikel 6. Verslag
1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek.
2. Binnen […] werkdagen na het gesprek verstrekt het college aan de cliënt een verslag van de
uitkomsten van het onderzoek.
Variant A (simpele uitwerking in één lid)
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de cliënt worden aan het verslag toegevoegd.
Variant B (gedetailleerde uitwerking in drie leden)
3. De cliënt tekent het verslag voor gezien of akkoord en zorgt ervoor dat een getekend exemplaar
binnen […] werkdagen wordt geretourneerd aan de contactpersoon waarmee hij het gesprek heeft
gevoerd.
4. Als de cliënt tekent voor gezien, kan hij daarbij tevens aangeven wat de reden is waarom hij niet
akkoord is.
5. Als de cliënt van mening is dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kan hij dit
aangeven op het door hem ondertekende verslag.
Lid 1 en 2 van de Modelverordening zijn samengevoegd. Variant A is opgenomen. Het recht om een
aanvraag in te dienen voor een maatwerkvoorziening heeft de burger op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Wanneer een cliënt het niet eens is met de weergave van het verslag zal in
overleg worden gegaan.
Artikel 7. Aanvraag
1. Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een
maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. [Een aanvraag wordt ingediend door middel
van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.]
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[2. Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt
dat op het verslag heeft aangegeven.]
In lid 1 is het cursieve deel niet opgenomen. Op basis van de Awb moet een aanvraag schriftelijk
worden ingediend. Lid 2 is opgenomen omdat dit afwijkend is van de uitvoeringspraktijk van de
(huidige) Wmo.
Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening
[1. Het college neemt het verslag als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een
maatwerkvoorziening.]
2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening:
a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt
ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale
netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene
voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend
met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het
realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie
en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven, en
b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met
psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet
in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt ze
problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking
van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert,
rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende
bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het
realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zo zich snel mogelijk weer op
eigen kracht te handhaven in de samenleving.
[3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie geldt
dat een cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als:
a. de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar was, en
b. de voorziening voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet verwacht kon worden
maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had gemaakt.]
4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college
verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is
afgeschreven,
a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die
niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;
b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of
c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de
cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.
5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate
voorziening.
Dit artikel is uitgebreider dan in de modelverordening is opgenomen. Er zijn diverse leden toegevoegd
om de procedure te verduidelijken. Hierin is aansluiting gezocht met de regiogemeenten.
[Artikel 9. Advisering
Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen als het dit van
belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening.]
Artikel 9 is opgenomen.

*Z001F87DF58*

Artikel 10. Inhoud beschikking
[1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven
of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar
tegen de beschikking kan worden gemaakt.]
2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval
vastgelegd:
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in
ieder geval vastgelegd:
a. voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend;
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
4. Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de beschikking geïnformeerd.
Opgenomen in artikel 10 is de bepaling dat in ieder geval wordt aangegeven in welke vorm de
maatwerkvoorziening wordt verstrekt, welk resultaat beoogt wordt met de maatwerkvoorziening en of
er een bijdrage verschuldigd is voor de voorziening. Nadere bepalingen worden uitgewerkt in de
Beleidsregels Wmo 2015.
Artikel 11. Regels voor pgb
[1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet.]
2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college geen pgb voor
zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening
van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk
was.
Variant A (raad legt hoogte pgb op hoofdlijnen vast en delegeert uitwerking aan het college)
3. De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van
de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura en is toereikend voor de
aanschaf daarvan, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en
verzekering.
4. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt
vastgesteld.
Variant B (raad legt wijze van vaststellen hoogte pgb in de verordening vast)
3. Het tarief voor een pgb:
a. is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;
b. is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en
c. bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate
maatwerkvoorziening in natura.
4. De hoogte van een pgb voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten,
zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten
5. De hoogte van een pgb voor een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die
de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de
naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met
een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening
houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft,
wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te
ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering.
Variant C (raad delegeert bevoegdheid vaststellen hoogte pgb naar het college)
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3. Het college bepaalt bij nadere regeling op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld.
Variant AA (raad stelt zelf voorwaarden vast voor pgb voor persoon uit sociaal netwerk, voor wat
betreft de nummering en verwijzingen wordt ervan uitgegaan dat hierboven voor variant B is gekozen)
6. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en
andere maatregelen onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken van een
persoon die behoort tot het sociaal netwerk:
a. [dat deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan het ingevolge het derde
en vijfde lid vastgestelde tarief OF maximaal het op grond van de Wet langdurige zorg geldende
pgb-uurtarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners], en
b. dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb mogen worden betaald.
Variant BB (raad delegeert bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan pgb voor persoon uit sociaal
netwerk, voor wat betreft de nummering en verwijzingen wordt ervan uitgegaan dat hierboven voor
variant B is gekozen)
6. Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden betreffende het tarief, een cliënt
aan wie een pgb wordt verstrekt de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal
netwerk.
Variant A is opgenomen met enkele bepalingen met betrekking tot verantwoording en terugvordering
van het pgb. Overige bepalingen met betrekking tot het pgb zullen worden uitgewerkt in de
Beleidsregels Wmo 2015 waarbij de kaders van de Verordening en het Beleidsplan als uitgangspunt
dienen. De uitwerking van de beleidsregels met betrekking tot het pgb zullen (waar mogelijk) worden
afgestemd met de beleidsregels van Jeugdhulp.
Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen
1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en,
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik
maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, overeenkomstig het Besluit
maatschappelijke ondersteuning, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn
echtgenoot.
2. Voor [nadere aanduiding groep personen] geldt op de bijdrage voor een algemene voorziening
een korting van [percentage].
Variant A (raad legt in de verordening de hoogte van de bijdrage voor algemene voorzieningen en de
kostprijs van maatwerkvoorzieningen of pgb’s vast)
3. De hoogte van de bijdrage voor een algemene voorziening wordt bepaald aan de hand van en tot
het maximum van de kostprijs van deze voorziening.
4. De kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald:
a. door een aanbesteding;
b. na een consultatie in de markt, of
c. in overleg met de aanbieder.
5. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een
maatwerkvoorziening of pgb door [instantie die zal innen] vastgesteld en geïnd.
6. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor
een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige
ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder
het gezag uitoefent over een cliënt.
Variant B (raad delegeert deze bevoegdheid naar het college)
3. Het college kan bij nadere regeling bepalen:
a. voor welke algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, de cliënt een bijdrage is
verschuldigd;
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b. wat per soort algemene voorziening de hoogte van deze bijdrage is; en
c. dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing
voor een minderjarige is verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen
degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is
afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een
cliënt.
4. Het college bepaalt bij nadere regeling:
a. op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening en pgb wordt bepaald, en
b. door welke andere instantie dan het CAK in de gevallen bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, de
bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd.
Lid 2 is opgenomen met de wijziging dat nadere regels gesteld kunnen worden voor het bepalen van
een korting voor een specifieke doelgroep. Variant B is opgenomen de bepaling van de kostprijs
wordt meegenomen in de Beleidsregels Wmo 2015.
Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning
1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:
a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg;
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren
van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard;
d. […], en
e. […].
[2. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de kwaliteit
van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder
begrepen.]
3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze
eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo
nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.
Lid 2 is opgenomen.
[Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld
1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de
verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend ambtenaar aan.
2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de
verstrekking van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar.
3. De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek naar de
calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere
calamiteiten en het bestrijden van geweld.
4. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van
calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.]
Artikel niet opgenomen. Deze bepaling wordt meegenomen in de diverse overeenkomsten die worden
gesloten met partijen tijdens het Bestuurlijk Contracteren. Daarnaast wordt het meegenomen bij het
opstellen van prestatieafspraken met subsidierelaties en is reeds sprake van een wettelijke plicht.
Artikel 15. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
[1. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld uit
eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk
moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel
2.3.5 of 2.3.6 van de wet.
2. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of
2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
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a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of
volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen;
c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;
d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden voorwaarden, of
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt.]
3. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen […
(bijvoorbeeld zes maanden)] na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de
voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
[4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de
verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden,
kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend,
geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of
het ten onrechte genoten pgb.]
5. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.
6. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening
worden teruggevorderd.
7. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet
steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s.
Lid 1 en 2 zijn opgenomen. Lid 3 is reeds opgenomen in artikel 11. Waarbij is gekozen voor een
periode van twaalf maanden. Lid 4 is opgenomen. Lid 7 is opgenomen in artikel 11. Daarnaast zijn
bepalingen toegevoegd over het op verzoek van cliënt beëindigen van een voorziening en verwijtbare
gedragingen van een cliënt die vervanging van een voorziening tot gevolg hebben. Ook is een lid
toegevoegd die het college de mogelijkheid geeft om cliënten schriftelijk te vragen ten einde vast te
stellen of de omstandigheden die hebben geleid tot de toekenning van de maatwerkvoorziening
ongewijzigd zijn.
Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
Variant A (raad legt wijze van waardering in de verordening vast)
De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit: […
(bijvoorbeeld een uitnodiging voor de dag van de mantelzorger, gezamenlijke
koffie/borrel/uitstapje, het verstrekken van een stadspas, een geldbedrag, cadeaubon, boeket
bloemen)].
Variant B (raad delegeert de vaststelling van de wijze van waardering naar het college)
Het college bepaalt bij nadere regeling waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers
van cliënten in de gemeente bestaat.
Variant B is opgenomen. Wordt lokaal nader uitgewerkt.
[Artikel 17. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische
problemen
Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, op
aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die
daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, en die een inkomen hebben lager dan
[percentage] van het wettelijk minimumloon, een tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van
de zelfredzaamheid en de participatie.]
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Artikel is aangepast. Compensatie van regeling Wtcg en CER wordt nader uitgewerkt via Holland
Rijnland waarbij aantal scenario’s is uitgewerkt. Onder de Wmo was het mogelijk tot het verstrekken
van een financiële tegemoetkoming voor onder andere de (meerkosten) voor het gebruik van de
eigen auto of een verhuiskostenvergoeding. Door wijziging van dit artikel is mogelijk deze meerkosten
te blijven vergoeden. In de Beleidsregels Wmo 2015 zullen nadere regels gesteld worden over deze
tegemoetkoming.
Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden
1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de
tarieven die het hanteert voor door derden te leveren diensten, in ieder geval rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
c. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof,
ziekte, scholing en werkoverleg;
d. kosten voor bijscholing van het personeel, en
e. […].
2. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de
tarieven die het hanteert voor door derden te leveren overige voorzieningen, in ieder geval rekening
met:
a. de marktprijs van de voorziening, en
b. de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier worden
gevraagd, zoals:
o
1 . aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening;
o
2 . instructie over het gebruik van de voorziening;
o
3 . onderhoud van de voorziening, en
4°. verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden (bijv. sociaal wijkteams).
Lid 1 sub c en d zijn niet opgenomen. Deze kosten worden gezien als de verantwoordelijkheid van
derden. Bij het contracteren/aanbesteden/onderhandelen van de voorzieningen spelen deze
componenten een rol. In lid 2 is sub 4 niet overgenomen.
Artikel 19. Klachtregeling
[1. Het college stelt een regeling vast voor afhandeling van klachten van cliënten die betrekking
hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze verordening.]
2. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van
[alle voorzieningen OF de volgende voorzieningen: […]].
3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de
klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders, en een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek.
In lid 1 wordt verwezen naar het geldende klachtenregelement van de gemeente. In lid 2 is bepaald
dat aanbieders een klachtregeling moeten opstellen voor alle maatwerkvoorzieningen. Deze bepaling
wordt tevens meegenomen bij het contracteren van de aanbieders van de (maatwerk)voorzieningen.
Artikel 20. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning
1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen
besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn ten aanzien van [alle
voorzieningen OF de volgende voorzieningen: […]].
2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de
medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders en een
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
In lid 1 is opgenomen dat medezeggenschap van cliënten gelden ten aanzien van alle door derden te
leveren diensten.
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Artikel 21. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun
vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning,
overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de
wijze waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende
maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over
verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van
ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
4. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid.
Ongewijzigd overgenomen
[Artikel 22. Evaluatie
Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per [...] jaar geëvalueerd. Het college
zendt hiertoe telkens [...] jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk.]
Artikel is niet opgenomen. De Verordening is gebaseerd (en nauw verbonden) aan het Beleidsplan.
Daarnaast wordt de gemeente verplicht om op grond van de Wmo 2015 regelmatig gegevens aan te
leveren bij het ministerie van VWS. Mocht evaluatie van de Beleidsnota een wijziging van het beleid
met betrekking tot de Wmo 2015 opleveren zal dit gevolgen hebben voor de Verordening. Daarnaast
wordt het beleid (en de uitvoering daarvan) gemonitord en besproken met de verschillende partijen
die deelnemen aan de Overlegtafel bij het Bestuurlijk Contracteren.
Artikel23. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1. De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken.
[2. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de [citeertitel oude
verordening], totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze
voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.
3. Aanvragen die zijn ingediend onder de [citeertitel oude verordening] en waarop nog niet is beslist
bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze verordening.
4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de [citeertitel oude verordening], wordt
beslist met inachtneming van die verordening.]
Artikel geheel overgenomen.
Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op [datum].
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning [naam
gemeente] 2015.
Artikel geheel overgenomen.

Artikel 22 en 23 van de Verordening zijn niet in de Modelverordening opgenomen, maar toegevoegd
aan de Verordening.
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regels inzake de gemeentelijke
ondersteuning op het gebied van
zelfredzaamheid, participatie,
beschermd wonen en opvang (Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben,
dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun
leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers
mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan;
dat het tevens wenselijk is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van
de burger meer met elkaar in evenwicht te brengen;
dat burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving
onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een
beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning;
dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met
een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht
moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven;
dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen
van de zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te
beleggen;
dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking en
personen met psychische of psychosociale problemen;
dat het voorts wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk
Wij goedvinden en verstaan bij deze:
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HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen en algemene bepalingen
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1.1.1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden
is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren;
- algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden
van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van
zelfredzaamheid en participatie, of op opvang;
- AMK: stichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg bij
de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, van die
wet;
- beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij
behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid
en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een
psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke
overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor
personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op
eigen kracht te handhaven in de samenleving;
- beroepskracht: natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig werkzaam is
voor een aanbieder;
- burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel
b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
- CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten;
- calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de
kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de
dood van een cliënt heeft geleid;
- cliënt: persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens
wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid;
- cliёntondersteuning: ondersteuning met informatie, advies en algemene
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en
participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op
het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg,
jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid
mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere
huisgenoten;
- geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het
lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld
jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie
de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een
aanbieder verblijft;
- huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging
daarmee door iemand uit de huiselijke kring;
- huiselijke kring: een familielid, een huisgenoot of een mantelzorger;
- hulpmiddel: roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de zelfredzaamheid
of de participatie te verminderen of weg te nemen;

2

- kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;
- maatschappelijke ondersteuning:
1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld,
2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met
een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel
mogelijk in de eigen leefomgeving,
3°. bieden van beschermd wonen en opvang;
- maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden
van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen:
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in
een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke
vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,
2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke
vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang;
- mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd
wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande
sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;
- Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van
huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving;
- participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;
- persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen
worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliёnt van
derden heeft betrokken;
- persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, verwerking van
persoonsgegevens, bestand, verantwoordelijke en bewerker: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
- Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot
wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen
64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,
90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158);
- sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de
cliёnt een sociale relatie onderhoudt;
- SHG: steunpunt huiselijk geweld als bedoeld in artikel 2.2.5;
- toezichthoudende ambtenaar: persoon als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2;
- voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening;
- woningaanpassing: bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een
woonruimte;
- zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene
dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.
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Artikel 1.1.2
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt
gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
2. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen
besluiten wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige
die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding
voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de
persoon met wie hij gehuwd is.
3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor
elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de
huishouding dan wel anderszins.
4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de
betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet
daarmee gelijk zijn gesteld,
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een
kind van de een door de ander,
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding
krachtens een geldend samenlevingscontract, of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke
huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke
huishouding, bedoeld in het derde lid.
5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en
gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van
het vierde lid, onderdeel d.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien
van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander,
zoals bedoeld in het derde lid.
§ 2. Algemene bepalingen
Artikel 1.2.1
Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet
in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit:
a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken
ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband
met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere
personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot
participatie,
b. beschermd wonen, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke
hij zich wendt, voor zover hij in verband met psychische of psychosociale
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problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te
handhaven in de samenleving, dan wel
c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich
wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s
voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere
personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.
Artikel 1.2.2
1. Een vreemdeling komt voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening
slechts in aanmerking indien hij rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8,
onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
2. Een vreemdeling komt in afwijking van het eerste lid niet in aanmerking voor
een maatwerkvoorziening bestaande uit opvang in de gevallen, bedoeld in artikel
24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG. De eerste volzin is niet van toepassing
op opvang in verband met risico’s voor de veiligheid van betrokkene als gevolg
van huiselijk geweld.
3. In afwijking van het eerste of het tweede lid in bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te noemen gevallen, zo nodig in afwijking van artikel 10
van de Vreemdelingenwet 2000, bij of krachtens die maatregel aan te geven
categorieën niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen, geheel of
gedeeltelijk in aanmerking komen voor bij die maatregel aan te geven
maatwerkvoorzieningen. Het in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening
geeft een vreemdeling geen recht op rechtmatig verblijf.
4. In de in het derde lid genoemde maatregel kan worden bepaald dat het college
zorg draagt voor het verstrekken van bij die maatregel aangewezen
voorzieningen.

HOOFDSTUK 2. Maatschappelijke ondersteuning
§ 1. Opdracht gemeente
Artikel 2.1.1
1. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.
2. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de
voorzieningen.
Artikel 2.1.2
1. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het
gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke
ondersteuning.
2. Het plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen
besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht zijn:
a. de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en
ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen, de veiligheid en
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leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede huiselijk geweld te
voorkomen en te bestrijden;
b. mantelzorgers en andere vrijwilligers te ondersteunen;
c. vroegtijdig vast te stellen of ingezetenen maatschappelijke ondersteuning
behoeven;
d. te voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen
zullen zijn;
e. algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke
ondersteuning behoeven;
f. maatwerkvoorzieningen te bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en
participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun
sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn;
g. maatwerkvoorzieningen te bieden aan bieden aan personen die niet in staat zijn
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of
opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat
zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.
3. Het plan is erop gericht dat:
a. cliёnten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven;
b. cliёnten die beschermd wonen of opvang ontvangen, een veilige woonomgeving
hebben en, indien mogelijk, weer in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven
in de samenleving.
4. In het plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan:
a. een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen;
b. de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet met het oog op een zo integraal mogelijke dienstverlening;
c. keuzemogelijkheden tussen aanbieders voor degenen aan wie een
maatwerkvoorziening wordt verstrekt, in het bijzonder voor kleine doelgroepen;
d. de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met
een beperking.
5. In het plan wordt aangegeven op welke wijze de gemeente artikel 2.1.7 toepast
dan wel de reden om dat artikel niet toe te passen.
Artikel 2.1.3
1. De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het in artikel 2.1.2 bedoelde plan en de door het college ter
uitvoering daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen.
2. In de verordening wordt in ieder geval bepaald:
a. op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliёnt
voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd
wonen of opvang in aanmerking komt;
b. op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt
vastgesteld;
c. welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met
betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen;
d. welke eisen aan aanbieders die rechtspersoon zijn, worden gesteld met
betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering;
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e. welke eisen worden gesteld aan afhandeling van klachten van cliënten ten
aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt en aan de
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder
welke voor de gebruikers van belang zijn, voor zover het diensten in het kader
van voorzieningen betreft;
f. welke eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld bij de
verstrekking van een voorziening.
3. In de verordening wordt bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken
bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze
waarop zij:
a. in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;
b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;
c. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;
d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
e. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;
f. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg
benodigde informatie.
4. In de verordening worden regels gesteld voor de bestrijding van het ten
onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden
budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.
Artikel 2.1.4
1. Bij verordening kan worden bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is
verschuldigd:
a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde
cliëntondersteuning;
b. voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget.
2. In de verordening kan de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten
van voorzieningen verschillend worden vastgesteld en kan worden bepaald dat:
a. voor personen, behorende tot daarbij omschreven groepen, een daarbij
aangegeven korting op de bijdrage voor een algemene voorziening van toepassing
is;
b. de bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden
budget:
1˚. verschuldigd is zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt
onderscheidenlijk gedurende de periode waarvoor het persoonsgebonden budget
wordt verstrekt, en
2˚. afhankelijk is van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.
3. Het totaal van de bijdragen voor een maatwerkvoorziening dan wel een
persoonsgebonden budget gaat de kostprijs niet te boven. In de verordening
wordt bepaald op welke wijze de kostprijs wordt berekend.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de bijdragen voor een maatwerkvoorziening dan wel een
persoonsgebonden budget, waaronder regels over:
a. de hoogte,
b. de wijze waarop het inkomen en vermogen bij de vaststelling worden
betrokken,
c. de termijn waarbinnen de verschuldigde bijdrage moet zijn voldaan,
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d. de wijze van invordering, en
e. de uitzonderingsgronden voor het verschuldigd zijn van een bijdrage.
5. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het
vierde lid, die betrekking heeft op het in het tweede lid bedoelde vermogen, wordt
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der
Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit
niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet
eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een
nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.
6. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden
budget wordt vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK.
7. In de verordening kan worden bepaald dat bijdragen voor een
maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget, voor zover
betrekking hebbend op opvang voor personen die de thuissituatie hebben
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van
huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving, in afwijking van het zesde lid, door een andere instantie worden
vastgesteld en geïnd. Het college draagt er zorg voor dat aan het CAK mededeling
wordt gedaan van de bijdragen die door de bedoelde instantie zijn vastgesteld.
Artikel 2.1.5
1. Indien een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget wordt
verstrekt ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt,
kan bij verordening worden bepaald dat de in artikel 2.1.4 bedoelde bijdrage is
verschuldigd door:
a. de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op
artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is
toegewezen, en
b. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over
een cliënt.
2. Indien bijdrageplichtige ouders of stiefouders gescheiden wonen en geen
bedrag is bepaald op de voet van de artikelen 406 of 407 van het Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek of van artikel 822, eerste lid, onderdeel c, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, is de ouder of stiefouder die ingevolge de
Algemene Kinderbijslagwet onmiddellijk voorafgaande aan de verstrekking van de
maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget recht op kinderbijslag
heeft, de bijdrage verschuldigd.
3. In afwijking van het eerste lid is in ieder geval geen bijdrage verschuldigd
indien de ouders van het gezag over de cliënt zijn ontheven of ontzet.
4. Indien meer dan één persoon een bijdrage is verschuldigd, is ieder der
bijdrageplichtigen de bijdrage verschuldigd, met dien verstande dat indien de een
heeft betaald, de ander is bevrijd.
Artikel 2.1.6
Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een
jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliёnten in de
gemeente.
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Artikel 2.1.7
Bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een
beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee
verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt
verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. In die
verordening worden in ieder geval de toepasselijke grenzen met betrekking tot de
financiële draagkracht vastgesteld.
§ 2. Algemene maatregelen en algemene voorzieningen
Artikel 2.2.1
Het college treft de algemene maatregelen om de sociale samenhang, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede
huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, die noodzakelijk zijn ter uitvoering
van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid.
Artikel 2.2.2
Het college treft de algemene maatregelen ter bevordering van mantelzorg en
vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers,
die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede
lid.
Artikel 2.2.3
Het college treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn
ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid.
Artikel 2.2.4
1. Het college draagt er in ieder geval zorg voor dat voor ingezetenen:
a. cliёntondersteuning beschikbaar is en
b. op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend
oor en advies beschikbaar is.
2. Het college draagt er zorg voor dat bij de in het eerste lid bedoelde
maatschappelijke ondersteuning het belang van betrokkene uitgangspunt is.
Artikel 2.2.5
1. Het college draagt in ieder geval zorg voor de organisatie van een algemene
voorziening die fungeert als steunpunt huiselijk geweld.
2. Een SHG oefent de volgende taken uit:
a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld;
b. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan
verlenen bij huiselijk geweld, van een melding van huiselijk geweld of een
vermoeden daarvan, indien het belang van betrokkene dan wel de ernst van de
situatie waarop de melding betrekking heeft, daartoe aanleiding geeft;
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c. het in kennis stellen van de politie van een melding van huiselijk geweld of een
vermoeden daarvan, indien het belang van betrokkene dan wel de ernst van de
situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van het AMK van een melding van huiselijk geweld of een
vermoeden daarvan, als er kinderen in het gezin zijn;
e. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de
stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.
3. Het SHG verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld heeft,
desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden
ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.
4. Het college bevordert een goede samenwerking tussen het SHG en het AMK de
hulpverlenende instanties en de politie.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de werkwijze van een SHG bij de uitoefening van de taken, bedoeld
in het tweede en derde lid, en over de deskundigheid waarover een SHG moet
beschikken om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.
§ 3. Maatwerkvoorzieningen
Artikel 2.3.1
Het college draagt er zorg voor dat aan personen die daarvoor in aanmerking
komen, een maatwerkvoorziening wordt verstrekt.
Artikel 2.3.2
1. Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan
maatschappelijke ondersteuning, voert het college in samenspraak met degene
door of namens wie de melding is gedaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen zes weken, een onderzoek uit overeenkomstig het tweede tot en met vijfde
lid. Het college bevestigt de ontvangst van de melding.
2. Het college onderzoekt:
a. de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliёnt;
b. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte
aan beschermd wonen of opvang;
c. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn
sociale netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn
participatie of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
d. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of
door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot
verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, onderscheidenlijk de
mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien
in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
e. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en
zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied
van publieke gezondheid, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen,
te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de
behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan
beschermd wonen of opvang;
f. welke bijdragen in de kosten de cliёnt verschuldigd zal zijn.
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3. Bij het onderzoek wordt aan de cliёnt medegedeeld welke mogelijkheden
bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget. De
cliёnt wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen van die
keuze.
4. De cliënt verschaft het college de gegevens en bescheiden die voor het
onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
5. Het college verstrekt de cliënt een weergave van de uitkomsten van het
onderzoek, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen.
6. Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.5 kan niet worden gedaan dan nadat
het onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de in
het eerste lid genoemde termijn.
Artikel 2.3.3
In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond
opvang noodzakelijk is, al dan niet in verband met risico’s voor de veiligheid als
gevolg van huiselijk geweld, beslist het college na een melding als bedoeld in
artikel 2.3.2, eerste lid, onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke
maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld
in artikel 2.3.2 en de aanvraag van de cliёnt.
Artikel 2.3.4
1. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, stelt het college de
identiteit van de cliёnt vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht.
2. De cliёnt die een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening, verstrekt het
college desgevraagd terstond een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht ter inzage.
Artikel 2.3.5
1. Het college beslist op een aanvraag:
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten
behoeve van zelfredzaamheid en participatie;
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve
van opvang en beschermd wonen.
2. Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de
aanvraag.
3. Indien de cliënt naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn
sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen in staat
is tot zelfredzaamheid of participatie, beslist het college tot verstrekking van een
maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage
aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot
zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan
blijven.

11

4. Indien de cliënt naar het oordeel van het college niet in staat is zich op eigen
kracht met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen
uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen
te handhaven in de samenleving en psychische of psychosociale problemen heeft
dan wel de thuissituatie, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als
gevolg van huiselijk geweld, heeft verlaten, beslist het college tot verstrekking
van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend
met de uitkomsten van het in artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende
bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of
opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt
gesteld zo zich snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.
5. De maatwerkvoorziening is, voor zover daartoe aanleiding bestaat,
afgestemd op:
a. de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt,
b. zorg en overige diensten als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet,
c. voorzieningen op het gebied van jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de
jeugdzorg die de cliёnt ontvangt of kan ontvangen,
d. onderwijs dat de cliënt volgt dan wel zou kunnen volgen,
e. betaalde werkzaamheden,
f. scholing die de cliënt volgt of kan volgen, en
g. ondersteuning ingevolge de Wet werk en bijstand.
6. Het college kan een maatwerkvoorziening weigeren indien de cliënt aanspraak
heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dan wel er redenen zijn om aan te
nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken
aan het verkrijgen van een besluit dienaangaande.
Artikel 2.3.6
1. Indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een persoonsgebonden
budget dat de cliënt in staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen
en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te
betrekken.
2. Een persoonsgebonden budget wordt slechts verstrekt, indien de cliënt:
a. naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn
sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde,
in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op
verantwoorde wijze uit te voeren;
b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de maatwerkvoorziening die wordt
geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht;
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening
behoren, van goede kwaliteit zijn.
3. Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan
wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken
van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
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4. Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren indien:
a. de kosten van het betrekken van de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen van derden hoger zijn dan de kosten
van de maatwerkvoorziening;
b. het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 2.3.10, eerste lid,
onderdeel a, d en e.
5. Op een persoonsgebonden budget is titel 4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing.
Artikel 2.3.7
1. Indien het college heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening
in de vorm van een woningaanpassing aan een woning waarvan de cliënt niet de
eigenaar is, dan wel een persoonsgebonden budget daarvoor, is het college dan
wel de cliënt, bevoegd zonder toestemming van de eigenaar deze
woningaanpassing aan te brengen of te doen aanbrengen.
2. Alvorens de woningaanpassing aan te brengen of te doen aanbrengen, stelt het
college de eigenaar van de woning in de gelegenheid zich te doen horen.
3. Het college dan wel de cliënt is niet gehouden de woningaanpassing ongedaan
te maken, indien de cliënt niet langer gebruik maakt van de woning.
Artikel 2.3.8
1. De cliënt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging
mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs
duidelijk moet zijn dat zij aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een
beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien die feiten en
omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij
wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden
verkregen uit bij regeling van Onze Minister aan te wijzen administraties.
3. De cliёnt is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen
die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
Artikel 2.3.9
1. Het college onderzoekt periodiek of er aanleiding is een beslissing als bedoeld in
artikel 2.3.5 of 2.3.6 te heroverwegen.
2. Artikel 2.3.2, tweede en derde lid, en artikel 2.3.5, zesde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 2.3.10
1. Het college kan een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 herzien dan
wel intrekken, indien het college vaststelt dat:
a. de cliёnt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking
van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid,
b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden
budget is aangewezen,
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c. de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet meer toereikend
is te achten,
d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het
persoonsgebonden budget verbonden voorwaarden,
e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet of voor
een ander doel gebruikt.
2. Het college bepaalt in de beslissing, bedoeld in het eerste lid, het tijdstip
waarop de beslissing in werking treedt.
§ 4. Verhaal van kosten
Artikel 2.4.1
1. Indien het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 met
toepassing van artikel 2.3.10, onderdeel a, heeft ingetrokken en de verstrekking
van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliёnt opzettelijk heeft
plaatsgevonden, kan het college van de cliёnt en van degene die daaraan
opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde
vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte
genoten persoonsgebonden budget.
2.Het besluit tot terugvordering levert een executoriale titel op in de zin van het
Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Artikel 2.4.2
Roerende zaken die aan de cliёnt in gebruik zijn verstrekt als onderdeel van een
maatwerkvoorziening dan wel zijn aangeschaft met een persoonsgebonden
budget, zijn niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag,
gedurende de periode waarvoor de beslissing, bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6,
geldt.
Artikel 2.4.3
1. Behoudens toepassing van artikel 2.4.4, heeft een gemeente voor de krachtens
deze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die jegens de cliënt naar burgerlijk
recht tot schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat aanleiding
heeft gegeven tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening of een
persoonsgebonden budget.
2. Het verhaal beloopt ten hoogste het bedrag, waarvoor aansprakelijke persoon
bij het ontbreken van de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget
naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk
aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon
jegens de cliënt naar burgerlijk recht is gehouden.
3. Voor zover de geldswaarde van de maatwerkvoorziening niet kan worden
vastgesteld, wordt deze bepaald op een geschat bedrag. Bij regeling van Onze
Minister kunnen nadere regels worden gesteld.
4. Indien de cliënt in dienstbetrekking werkzaam is, gelden het eerste tot en met
derde lid, ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte
werkgever van de cliënt, onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk
recht tot schadevergoeding verplichte persoon, die in dienstbetrekking staat tot
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dezelfde werkgever als de cliënt jegens wie naar burgerlijk recht de verplichting
tot schadevergoeding bestaat, slechts indien het in het eerste lid bedoelde feit is
te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die werkgever onderscheidenlijk
persoon.
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt mede als werkgever beschouwd de
inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.
Artikel 2.4.4
1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan met verzekeraars een
overeenkomst sluiten inhoudende een door die verzekeraars te betalen afkoopsom
voor de voor de komende periode ingevolge artikel 2.4.3, eerste lid, te
verwachten schadelast tengevolge van de schadeplichtigheid van hun
verzekerden.
2. De overeenkomst heeft geen betrekking op de schadelast van een gemeente
die voor de aanvang van de onderhandelingen over de bedoelde overeenkomst
aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te kennen heeft gegeven van haar
bevoegdheid in het eerste lid gebruik te maken.
3. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt voor aanvang van de periode
waarvoor een afkoopsom is overeengekomen, gemeenten op de hoogte van de
totstandkoming van bedoelde overeenkomst.
§ 5. Evaluatie van beleid
Artikel 2.5.1
1. Het college onderzoekt hoe de cliёnten de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning ervaren en publiceert jaarlijks voor 1 juli de uitkomsten hiervan.
2. Het college verstrekt jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister of een door Onze
Minister aangewezen instelling de in het eerste lid omschreven gegevens.
3. Onze Minister draagt er zorg voor dat op basis van de door de gemeente
verstrekte gegevens voor 1 januari van het jaar volgend op het in het tweede lid
bedoelde tijdstip een rapportage wordt opgesteld en gepubliceerd waarin de
gegevens van de gemeenten worden vergeleken.
4. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de inrichting van het
onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2.5.2
1. Het college verstrekt desgevraagd kosteloos aan Onze Minister de gegevens die
hij nodig heeft om de werking van deze wet te kunnen beoordelen.
2. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld omtrent de te
verstrekken gegevens, de wijze van verstrekking, de tijdvakken waarop de te
verstrekken gegevens betrekking hebben en de tijdstippen waarop de
verstrekking plaatsvindt.
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§ 6. Overige bepalingen
Artikel 2.6.1
1. De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen
waarbinnen colleges voor de uitvoering van daarbij aan te wijzen taken
samenwerken met het oog op een samenhangende uitvoering van aan de colleges
bij of krachtens deze wet en andere wetten opgedragen taken. Bij die maatregel
kunnen regels worden gesteld over de vorm van samenwerking.
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene
maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Minister in overeenstemming met
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene
maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de
Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om
binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en
bedenkingen ter kennis van Onze Ministers te brengen. Gelijktijdig met de
bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal
overgelegd.
Artikel 2.6.2
1. De Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voert namens de colleges de betalingen
ten laste van verstrekte persoonsgebonden budgetten, alsmede het hiermee
verbonden budgetbeheer, uit.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de wijze waarop de Sociale verzekeringsbank de taak, bedoeld in het eerste
lid, uitvoert.
Artikel 2.6.3
Het college kan de vaststelling van de rechten en plichten van de cliënt niet
mandateren aan anderen dan bestuursorganen.
Artikel 2.6.4
1. Het college kan de uitvoering van deze wet, behoudens de vaststelling van de
rechten en plichten van de cliënt, door derden laten verrichten.
2. Indien de levering van een voorziening wordt aanbesteed, gunt het college de
overheidsopdracht op grond van de naar zijn oordeel economisch meest
voordelige inschrijving en maakt in de aankondiging van de overheidsopdracht
bekend welke nadere criteria hij stelt met het oog op de toepassing van het
criterium economisch meest voordelige inschrijving, waarbij in ieder geval het
nadere criterium kwaliteit wordt gesteld.
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3. In afwijking van artikel 2.114, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 kan
het college een overheidsopdracht niet enkel op grond van het criterium de
laagste prijs gunnen.
Artikel 2.6.5
1. De aanbieder aan welke een overheidsopdracht voor het leveren van een
voorziening wordt gegund, overlegt met de aanbieder of aanbieders die voor hem
in opdracht van het college die voorziening leverden, over de overname van het
betrokken personeel.
2. Het college houdt bij het verlenen van een overheidsopdracht voor het leveren
van een maatwerkvoorziening rekening met de mate waarin de aanbieder zorg
draagt voor continuïteit in de hulpverlening tussen degenen aan wie een
maatwerkvoorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.
Artikel 2.6.6
1. Met het oog op gevallen waarin ten aanzien van een voorziening artikel 2.6.4
wordt toegepast, worden bij verordening regels gesteld ter waarborging van een
goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de
eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening. Daarbij wordt
rekening gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de
arbeidsvoorwaarden.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld omtrent het in het eerste lid bepaalde.
3. Het ontwerp van een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene
maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal
overgelegd.
4. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan
worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen
die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het
grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven
dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt
geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig
mogelijk ingediend.

HOOFDSTUK 3. KWALITEIT
Artikel 3.1
1.De aanbieder van een voorziening draagt er zorg voor dat de voorziening van
goede kwaliteit is.
2. Een voorziening wordt in elk geval:
a. veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt,
b. afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of
hulp die de cliënt ontvangt,
c. verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;
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d. verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, indien het niveau
van een vorm van maatschappelijke ondersteuning dit vereist, nadere eisen
worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen.
Artikel 3.2
1. De aanbieder stelt een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven
hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en
die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan
worden geboden.
2. De aanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke
elementen een meldcode in ieder geval bestaat.
Artikel 3.3
1. De aanbieder doet bij de toezichthoudende ambtenaar, bedoeld in artikel 5.1,
onverwijld melding van:
a. iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft
plaatsgevonden;
b. geweld bij de verstrekking van een voorziening.
2. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken
bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de
toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen
persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, voor
zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.
3. Persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid, ten aanzien waarvan de
aanbieder of de beroepskracht op grond van een wettelijk voorschrift of op grond
van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht, worden uitsluitend zonder
toestemming van betrokkene verstrekt, indien deze niet meer in staat is de
toestemming te geven dan wel dit noodzakelijk kan worden geacht ter
bescherming van cliënten.
Artikel 3.4
1. De aanbieder, niet zijnde een aanbieder die hulpmiddelen of
woningaanpassingen levert, is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag
als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor
beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn cliënten in contact
kunnen komen, welke niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip
waarop betrokkene voor de aanbieder ging werken.
2. Indien de aanbieder of een toezichthoudende ambtenaar redelijkerwijs mag
vermoeden dat een beroepskracht niet voldoet aan de eisen voor het afgeven van
een verklaring als bedoeld in het eerste lid, verlangt de aanbieder dat die
beroepskracht binnen tien weken een verklaring overlegt die niet ouder is dan drie
maanden.
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3. Indien de aanbieder voor een beroepskracht als bedoeld in het tweede lid bij
het verstrijken van de in dat lid genoemde termijn niet in het bezit is van een
verklaring omtrent het gedrag, neemt de aanbieder zo spoedig mogelijk de
maatregelen die noodzakelijk zijn ter bescherming van zijn cliënten.
4. Indien de aanbieder een solistisch werkende natuurlijk persoon is, is hij in het
bezit van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet
justitiële en strafvorderlijke gegevens, afgegeven op een tijdstip dat niet langer
dan drie jaar is verstreken.

HOOFDSTUK 4. GEGEVENSVERWERKING
§ 1. Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 4.1.1
1. Het college is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt,
waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn
voor de beoordeling van diens behoefte aan ondersteuning van zijn participatie of
zelfredzaamheid dan wel opvang of beschermd wonen, alsmede
persoonsgegevens van diens echtgenoot, ouders, inwonende kinderen en andere
huisgenoten die noodzakelijk zijn om vast te stellen welke hulp deze aan de cliënt
bieden of kunnen bieden, voor zover deze zijn verkregen in het kader van het
onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel op grond van artikel 2.3.8, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4 of 4.2.5, en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.1.4,
2.1.5, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.1 of 2.4.3.
2. Het college is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de
mantelzorger van de cliënt die noodzakelijk zijn om vast te stellen welke hulp
deze aan de cliënt biedt of kan bieden, voor zover deze zijn verkregen van de
mantelzorger of van de cliënt en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.1 of 2.4.3 dan wel de uitvoering van
de verordening, bedoeld in artikel 2.1.6.
3. Het college is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van andere
personen in het sociale netwerk van de cliënt dan die bedoeld in het eerste en
tweede lid die noodzakelijk zijn om vast te stellen welke hulp die deze aan de
cliënt bieden of kunnen bieden, voor zover deze zijn verkregen van betrokkene of
van de cliënt en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5
of 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.1 of 2.4.3.
4. Het college is voorts, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend, bevoegd persoonsgegevens van de cliënt, waaronder
persoonsgegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van de behoefte van de cliënt aan ondersteuning van zijn participatie
of zelfredzaamheid dan wel opvang of beschermd wonen, alsmede
persoonsgegevens van diens echtgenoot, ouders, inwonende kinderen en andere
huisgenoten die noodzakelijk zijn met het oog op een goede afstemming van te
verlenen ondersteuning op hulp aan die personen, die het college heeft verkregen
ten behoeve van de uitvoering van de taken die bij of krachtens de Jeugdwet, de
Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan het college zijn
opgedragen, tevens te verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.1 of 2.4.3.
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5. Het college is voorts, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend, bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens
van de cliënt, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid die
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van diens behoefte aan ondersteuning van
zijn participatie of zelfredzaamheid dan wel opvang of beschermd wonen, voor
zover deze met toepassing van artikel 4.2.5 zijn verkregen van een
zorgverzekeraar of een zorgaanbieder als bedoeld in de Zorgverzekeringswet of
van het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.3.3,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.1 of 2.4.3.
6. Het college is de verantwoordelijke voor de verwerking, bedoeld in het eerste
tot en met vijfde lid.
Artikel 4.1.2
1. Een aanbieder die een maatwerkvoorziening levert en een derde aan wie ten
laste van een persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan, is bevoegd
tot het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, waaronder
persoonsgegevens betreffende de gezondheid, alsmede persoonsgegevens van de
mantelzorger van de cliёnt met betrekking tot de hulp die deze aan de cliënt biedt
of kan bieden, voor zover deze zijn verkregen van het college, van de cliënt of van
de mantelzorger en noodzakelijk zijn voor:
a. het aan de cliënt leveren van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen
en andere maatregelen waartoe hij zich jegens het college dan wel de cliënt heeft
verbonden;
b. de uitvoering van artikel 2.1.4 of 2.1.5;
c. de uitoefening van het toezicht, bedoeld in artikel 5.1.
2. Een aanbieder die een algemene voorziening levert, is bevoegd tot het
verwerken van de persoonsgegevens van de cliënt, voor zover deze van de cliënt
zijn verkregen en noodzakelijk zijn voor:
a. het leveren van de algemene voorziening;
b. de uitvoering van artikel 2.1.4 of 2.1.5;
c. de uitoefening van het toezicht, bedoeld in artikel 5.1.
3. De aanbieder respectievelijk de bedoelde derde is de verantwoordelijke voor de
verwerking, bedoeld in het eerste en tweede lid.
Artikel 4.1.3
1. Het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, zijn
bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt, zijn echtgenoot,
inwonende minderjarige kinderen en zijn ouders, waaronder persoonsgegevens
betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en inning van
een bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4 of 2.1.5, voor zover deze op grond van
artikel 4.2.1, 4.2.2 of 4.2.3 zijn verkregen en noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van artikel 2.1.4 of 2.1.5.
2. Het CAK respectievelijk de andere instantie is de verantwoordelijke voor de
verwerking, bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 4.1.4
1. De Sociale verzekeringsbank is bevoegd tot het verwerken van
persoonsgegevens van de cliënt, waaronder persoonsgegevens betreffende de
gezondheid die noodzakelijk zijn voor het verrichten van betalingen en het
budgetbeheer, bedoeld in artikel 2.6.2, voor zover deze zijn verkregen van de
cliënt dan wel op grond van artikel 4.2.1, 4.2.2 of 4.2.4 en noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2.6.2.
2. De Sociale verzekeringsbank is de verantwoordelijke voor de verwerking,
bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4.1.5
1. De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd tot het verwerken van
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, van
de cliënt, alsmede persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende
de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens, betreffende personen die betrokken bij
calamiteiten, geweld bij de verstrekking van een voorziening en huiselijk geweld,
voor zover deze zijn verkregen bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in
artikel 5.1 of 5.2, en noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het toezicht
of het nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften.
2. De toezichthoudende ambtenaren zijn de verantwoordelijken voor de
verwerking, bedoeld in het eerste lid.
De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij
en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de
toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen
persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, voor
zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.
Artikel 4.1.6
1. Het SHG is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens, waaronder
persoonsgegevens betreffende de gezondheid en huiselijk geweld, van personen
die betrokken zijn bij huiselijk geweld, voor zover deze zijn verkregen in het kader
van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2.2.5, tweede en derde lid,
indien uit de melding redelijkerwijs een vermoeden van huiselijk geweld kan
worden afgeleid.
2. Het SHG is de verantwoordelijke voor de verwerking, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4.1.7
1. Onverminderd artikel 4.3.2 heeft de persoon van wie persoonsgegevens zijn
opgeslagen en worden verwerkt, het recht deze persoonsgegevens in te zien.
2. De persoon van wie de gegevens zijn opgeslagen, heeft het recht te verzoeken
de gegevens te laten corrigeren.
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Artikel 4.1.8
Onverminderd artikel 4.1.9 en 4.3.4 bewaart het college persoonsgegevens die hij
op grond van deze wet met betrekking tot een betrokkene onder zich heeft,
gedurende vijftien jaren, te rekenen van het tijdstip van ontvangst of
vervaardiging, of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige
uitvoering van de taken van het college op grond van deze wet noodzakelijk is.
Artikel 4.1.9
1. Onverminderd artikel 4.3.5 vernietigt het college de persoonsgegevens die hij
op grond van deze wet met betrekking tot een betrokkene onder zich heeft,
binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op
wie de bescheiden betrekking hebben.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
persoonsgegevens die een aanbieder, een derde aan wie ten laste van een
persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan, het CAK, een andere
instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, de Sociale verzekeringsbank en
de toezichthoudende ambtenaren op grond van deze wet met betrekking tot een
betrokkene onder zich hebben.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor zover het verzoek persoonsgegevens
betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk
belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij
of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
§ 2. Verstrekking van persoonsgegevens
Artikel 4.2.1
1. Het college is bevoegd aan de in het tweede lid genoemde derden
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, te
verstrekken, die het college heeft verkregen:
a. in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel op grond van
artikel 2.3.8, 2.3.9, 4.2.2, 4.2.3 of 4.2.5,
b. ten behoeve van de taken die bij of krachtens de Jeugdwet, de Participatiewet
en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan het college zijn opgedragen,
voor zover betrokkene het college ondubbelzinnige toestemming tot verwerking
daarvan heeft verleend als bedoeld in artikel 4.1.1, vijfde lid,
c. van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet of van het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b, eerste lid,
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor zover betrokkene
ondubbelzinnige toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 4.2.5 tot het
verstrekken daarvan aan het college.
2. Het college is slechts bevoegd tot het verstrekken van de in het eerste lid
bedoelde persoonsgegevens aan:
a. de aanbieder die zich jegens het college heeft verbonden tot het leveren van de
maatwerkvoorziening aan de cliënt, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het aan
de cliënt leveren van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen waartoe hij zich jegens het college dan wel de cliënt heeft
verbonden;
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b. het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, voor
zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.1.4 of 2.1.5;
c. de Sociale verzekeringsbank, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2.6.2;
d. toezichthoudende ambtenaren, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een
goede uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving
van wettelijke voorschriften.
Artikel 4.2.2
De aanbieder die een maatwerkvoorziening levert en een derde aan wie ten laste
van een persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan, zijn bevoegd uit
eigen beweging en desgevraagd verplicht kosteloos persoonsgegevens van de
cliёnt, waaronder bijzondere persoonsgegevens, te verstrekken, aan;
a. het college, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van artikel
2.1.4, 2.1.5, 2.3.2, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.3;
b. het CAK of een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, voor
zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van artikel 2.1.4 of 2.1.5;
c. de Sociale verzekeringsbank, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het
verrichten van betalingen en het budgetbeheer, bedoeld in artikel 2.6.2;
d. toezichthoudende ambtenaren, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een
goede uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving
van wettelijke voorschriften.
Artikel 4.2.3
De rijksbelastingdienst is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht
aan het college, het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4,
zevende lid, persoonsgegevens te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de artikelen 2.1.4 en 2.1.5.
Artikel 4.2.4
1. Het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, zijn
bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht persoonsgegevens,
waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die zijn verkregen ten
behoeve van de uitvoering van de artikelen 2.1.4 of 2.1.5, te verstrekken aan het
college, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de artikelen
2.1.4 of 2.1.5 door het college.
2. De Sociale verzekeringsbank is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd
verplicht persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de
gezondheid, die zijn verkregen ten behoeve van de uitvoering van de taak,
bedoeld in artikel 2.6.2, te verstrekken aan het college, voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10
of 2.4.3 door het college.
3. Toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd
verplicht persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de
gezondheid, die zijn verkregen ten behoeve van de uitoefening van het toezicht,
bedoeld in artikel 5.1, te verstrekken aan het college, voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10
of 2.4.3 door het college.
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Artikel 4.2.5
1. Een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet zijn, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend, bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd
verplicht aan het college kosteloos persoonsgegevens, waaronder
persoonsgegevens betreffende de gezondheid, te verstrekken van een verzekerde
ingevolge die wet, die zorg als omschreven in die wet ontvangt of heeft ontvangen
en in aanvulling of in aansluiting daarop aangewezen is of kan zijn op een
maatwerkvoorziening, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10.
2. Het college is, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend, bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd
verplicht aan een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet kosteloos persoonsgegevens te verstrekken van een cliënt,
voor zover die persoonsgegevens voor de uitvoering van de taken die bij of
krachtens de Zorgverzekeringswet aan de zorgverzekeraar of de zorgaanbieder
zijn opgedragen, noodzakelijk zijn.
3. Het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten is, voor zover betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend, bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd
verplicht aan het college kosteloos persoonsgegevens te verstrekken van een
verzekerde ingevolge die wet, aan wie een indicatiebesluit is afgegeven waarin is
vastgesteld dat hij is aangewezen op zorg als bedoeld in die wet, voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 of 2.3.6, 2.3.9,
2.3.10.
Artikel 4.2.6
Derden die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of
beroep tot geheimhouding zijn verplicht, zijn bevoegd zonder toestemming van
betrokkene aan het SHG desgevraagd of uit eigen beweging persoonsgegevens,
waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid en huiselijk geweld, te
verstrekken waarover zij beroepshalve beschikken, voor zover dit noodzakelijk
kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld te beëindigen of een
redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
Artikel 4.2.7
1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald:
a. op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt;
b. volgens welke technische standaarden verwerking van persoonsgegevens
plaatsvindt;
2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt, op voordracht van Onze Minister
van Veiligheid en Justitie en Onze Minister, bepaald aan welke beveiligingseisen de
in dit hoofdstuk bedoelde verwerking van persoonsgegevens voldoet.
Artikel 4.2.8
1. Het college is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht kosteloos
aan het SHG terstond de algemene gegevens, bedoeld in artikel 34, eerste lid,
onderdeel a, onder 1 tot en met 6, van de Wet gemeentelijke basisadministratie
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persoonsgegevens, te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
taken, bedoeld in artikel 2.2.5, derde lid.
2. In afwijking van artikel 103, eerste en tweede lid, van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens doet het college geen mededeling aan
betrokkene of degene die namens deze daarom verzoekt, over de verstrekking
van hem betreffende gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie aan het
meldpunt, voor zover dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van
huiselijk geweld of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken. Voor de
toepassing van artikel 110 van die wet heeft het achterwege blijven van een
mededeling als hier bedoeld dezelfde gevolgen als het achterwege blijven van een
mededeling ingevolge artikel 103, derde lid, van die wet.
Artikel 4.2.9
De cliёnt verstrekt de aanbieder die een maatwerkvoorziening levert, een
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage
waarmee zijn identiteit kan worden vastgesteld.
Artikel 4.2.10
Het college, een aanbieder en een derde aan wie ten laste van een
persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan, het CAK, een andere
instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, de Sociale verzekeringsbank, de
toezichthoudende ambtenaren, het SHG, en een zorgverzekeraar of een
zorgaanbieder als bedoeld in de Zorgverzekeringswet gebruiken het
burgerservicenummer van een persoon bij het verstrekken van persoonsgegevens
als bedoeld in de artikelen 4.2.1 tot en met 4.2.5 met het doel te waarborgen dat
de in het kader van de uitvoering van deze wet te verwerken persoonsgegevens
op die persoon betrekking hebben.
§ 3. Verwerking van persoonsgegevens door het SHG
Artikel 4.3.1
1. Indien aan het SHG bij de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 2.2.5,
derde lid, persoonsgegevens worden verstrekt door een ander dan betrokkene,
brengt het SHG betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen vier weken na het moment van vastlegging van de hem betreffende
gegevens, op de hoogte.
2. De in het eerste lid genoemde termijn kan door het SHG telkens met ten
hoogste twee weken worden verlengd, voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 2.2.5, derde lid, en dit noodzakelijk
kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld te beëindigen of een
redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
3. In afwijking van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens kan een
SHG de mededeling, bedoeld in dat artikel, aan de betrokkene achterwege laten
voor zover dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van huiselijk
geweld te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de
gevallen waarin het bekendmaken van de identiteit van de persoon die het
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huiselijk geweld of het vermoeden daarvan heeft gemeld of van de persoon van
wie informatie in het kader van het onderzoek is verkregen, achterwege kan
blijven.
Artikel 4.3.2
1. Het SHG verstrekt aan een betrokkene desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage
in en afschrift van de bescheiden waarover hij met betrekking tot die betrokkene
beschikt.
2. Inzage in of afschrift van de bescheiden wordt aan betrokkene geweigerd,
indien deze:
a. jonger dan twaalf jaren is, of
b. de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
3. Indien betrokkene jonger is dan zestien jaren, of de leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen ter zake, worden desgevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger
inlichtingen dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden verstrekt, tenzij het
belang van betrokkene zich daartegen verzet.
4. Inlichtingen over, inzage in of afschrift van de bescheiden kan worden
geweigerd, voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander dan betrokkene
daardoor zou worden geschaad dan wel dit noodzakelijk is voor de uitoefening van
de taken, bedoeld in artikel 2.2.5, tweede lid, of om een situatie van huiselijk
geweld te beëindigen dan wel een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
5. Voor de verstrekking van een afschrift kan een vergoeding worden gevraagd
overeenkomstig de krachtens artikel 39 van de Wet bescherming
persoonsgegevens gestelde regels.
Artikel 4.3.3
1. Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde, verstrekt het SHG aan
anderen dan de betrokkene geen inlichtingen over betrokkene, dan wel inzage in
of afschrift van de bescheiden dan met toestemming van betrokkene.
2. Indien betrokkene minderjarig is, is in plaats van diens toestemming de
toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist, indien hij:
a. jonger is dan twaalf jaren, of
b. de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
3. Onder anderen dan betrokkene zijn niet begrepen degenen van wie
beroepshalve de medewerking vereist is bij de uitvoering van de taken, bedoeld in
artikel 2.2.5, tweede lid, door het SHG.
Artikel 4.3.4
Onverminderd artikel 4.3.5 bewaart het SHG bescheiden die hij met betrekking tot
een betrokkene onder zich heeft gedurende vijftien jaren, te rekenen van het
tijdstip van ontvangst of waarop deze door het SHG zijn vervaardigd, of zoveel
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langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van de taken
van het SHG noodzakelijk is.
Artikel 4.3.5
1. Het SHG vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden na
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden
betrekking hebben.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan
redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een
ander dan de verzoeker alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet
zich tegen vernietiging verzet.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien het gedaan is door iemand die:
a. jonger is dan twaalf jaren, of
b. minderjarig is en de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt en niet in staat kan
worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
4. In de gevallen, bedoeld in het derde lid, kan het verzoek door een wettelijke
vertegenwoordiger worden gedaan.
§ 4. Gegevens ten behoeve van integrale dienstverlening
Artikel 4.4.1
1. Het college en aanbieders overleggen met zorgverzekeraars als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet teneinde te komen tot afstemming van hun beleid in het
belang van een integrale dienstverlening aan cliënten en verzekerden.
2. Het college en aanbieders verstrekken aan zorgverzekeraars als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet uit eigen beweging en desgevraagd kosteloos de gegevens
die noodzakelijk zijn voor de afstemming, bedoeld in het eerste lid.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
overleg, bedoeld in het eerste lid, ook plaatsvindt met andere organisaties en
instanties dan genoemd in het eerste lid, en kan worden bepaald dat het tweede
lid ook van toepassing is ten aanzien van die organisaties en instanties.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de
inhoud van de in het tweede lid bedoelde gegevens en standaardisering van de
wijze waarop de gegevens worden verstrekt.

HOOFDSTUK 5. TOEZICHT EN HANDHAVING
Artikel 5.1
1. Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.
2. De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van dossiers.
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3. Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij de
vervulling van zijn taak dan wel door verstrekking van gegevens in het kader een
melding als bedoeld in artikel 3.3, gegevens, daaronder begrepen bijzondere
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft
verkregen, ter zake waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep tot
geheimhouding verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende
ambtenaar, onverminderd het bepaalde in artikel 4.2.4.
Artikel 5.2
1. Onze Minister wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op
het SHG.
2. Artikel 5.1, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren dienen de toezichthoudende
ambtenaren, bedoeld in artikel 5.1, desgevraagd van advies inzake het houden
van toezicht en inzake de handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde
regels.
4. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren rapporteren jaarlijks aan Onze
Minister omtrent de uitvoering van het toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens deze wet door de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in
artikel 5.1, en de effecten daarvan op het niveau van de maatschappelijke
ondersteuning.
Artikel 5.3
1. Indien Onze Minister van oordeel is dat door het SHG het bepaalde bij of
krachtens artikel 2.2.5 niet wordt nageleefd, kan hij het SHG een schriftelijke
aanwijzing geven.
2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke
punten het bepaalde bij of krachtens artikel 2.2.5 niet wordt nageleefd, alsmede
de in verband daarmee te nemen maatregelen. De aanwijzing bevat de termijn
waarbinnen het SHG eraan moet voldoen.
3. Het SHG is verplicht binnen de gestelde termijn aan de aanwijzing te voldoen.
4. Aan de colleges van de betrokken gemeenten wordt een afschrift gezonden van
een gegeven aanwijzing.

HOOFDSTUK 6. WIJZIGING ANDERE WETTEN
Artikel 6.1
Artikel 1 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen wordt als
volgt gewijzigd:
1. in het eerste lid, onderdeel b, onderdeel 2°, aanhef, en in het tweede lid vervalt
telkens de zinsnede: maatschappelijke zorg of;
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2. in het eerste lid, onderdeel b, onderdeel 2°, onder b, vervalt de zinsnede: of
een gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Artikel 6.2
Op procedures inzake de naleving van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, aangevangen voor inwerkingtreding van artikel 6.1, blijft die wet
van toepassing.
Artikel 6.3
Artikel 1 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt als volgt gewijzigd:
1. het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, komt te luiden:
1°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband waarin zorg wordt verleend als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
2. in het eerste lid, onderdeel d, en het tweede en derde lid vervalt telkens de
zinsnede: maatschappelijke ondersteuning of.
Artikel 6.4
1. Op klachten, voor inwerkingtreding van artikel 6.3 ingediend bij een
klachtencommissie als bedoeld in artikel 2 van de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector, blijft die wet van toepassing.
2. De artikelen 3 tot en met 3b van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector blijven
van toepassing op gedragingen van een zorgaanbieder die hebben plaatsgevonden
voor inwerkingtreding van artikel 6.3.
Artikel 6.5
De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt door een komma,
een zinsdeel toegevoegd, luidende: , met uitzondering van voorzieningen waarop
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van toepassing is.
B
In artikel 3a, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen wordt ‘artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.6
De artikelen 8 tot en met 10 van de Kwaliteitswet zorginstellingen blijven van
toepassingen op gedragingen van een zorgaanbieder die hebben plaatsgevonden
voor inwerkingtreding van artikel 6.5.
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Artikel 6.7
In artikel 5a, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
wordt ‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.8
In artikel 7b, tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden wordt ‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke
ondersteuning’ vervangen door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.
Artikel 6.9
In artikel 5b, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet wordt ‘artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.10
In artikel 9a, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
wordt ‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.11
In artikel 16, zesde lid, van de Leerplichtwet 1969 wordt ‘artikel 1, eerste lid,
van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.12
In artikel 1.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt
‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.13
In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra wordt ‘artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.14
In artikel 1.21, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek wordt ‘artikel 1, eerste lid, van de Wet
maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.15
In artikel 4b, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt ‘artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
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Artikel 6.16
In artikel 3a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt
‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.17
In artikel 1.51a, tweede lid, en artikel 2.9a, tweede lid, van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt ‘artikel 1, eerste
lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ telkens vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.18
In artikel 40a, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg wordt ‘artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke
ondersteuning’ vervangen door: artikel 1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.
Artikel 6.19
De Wet op de jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:
1. in artikel 1 wordt de zinsnede ‘- huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: - huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015;
2. artikel 11, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. het in kennis stellen van een SHG als bedoeld in artikel 2.2.5 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015;
3. in artikel 13, zevende lid, tweede volzin, wordt ‘met een steunpunt huiselijk
geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke
ondersteuning’ vervangen door: met een SHG als bedoeld in artikel 2.2.5 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.20
In artikel 15a, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid wordt ‘artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: artikel 1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.21
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet
houdende vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband
houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398)
tot wet is verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze
wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1.1, eerste lid, wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd,
luidende:
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a˚. begeleiding: activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het
uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en
behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven;.
2. In artikel 1.1, eerste lid, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd,
luidende:
a1. beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij
behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid
en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een
psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke
overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor
personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op
eigen kracht te handhaven in de samenleving;.
3. In artikel 1.1, eerste lid, wordt na onderdeel h een onderdeel ingevoegd,
luidende:
h1. persoonlijke verzorging: activiteiten op het gebied van de persoonlijke
verzorging in verband met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of
beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op
het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid;.
4. In artikel 1.1, tweede lid, eerste volzin wordt na ‘Onder forensische zorg wordt
verstaan’ ingevoegd: begeleiding, beschermd wonen, persoonlijke verzorging of.
5. In artikel 2.5 wordt voor ‘zorg’ telkens ingevoegd: begeleiding, beschermd
wonen, persoonlijke verzorging of.
6. In artikel 6.10a, derde lid, wordt ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.22
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 10 van bijlage 2 wordt ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
B
In artikel 2 van bijlage 3 ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.23
In artikel 49, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
wordt ‘bedoeld in artikel 16 van de Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015,.
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Artikel 6.24
In Bijlage I, bedoeld in artikel 124b, eerste lid, van de Gemeentewet wordt in
onderdeel D ‘ 3. Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: 3. Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.25
In artikel 42a, derde lid, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede ‘of op
artikel 5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ en wordt na
“Zorgverzekeringswet’ ingevoegd: dan wel voor het verlenen van ondersteuning
ten laste van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 2.3.6 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.26
Artikel 67, vierde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens komt te luiden:
4. Het college van burgemeester en wethouders kan een in de gemeente
gevestigde instelling aanwijzen waarin beschermd wonen of opvang wordt
verstrekt als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015.
Artikel 6.27
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 3.104, onderdeel l, wordt ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.28
De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 2 wordteen lid toegevoegd, luidende:
4. Deze wet niet is van toepassing op:
a. aanbieders als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
b. derden van wie een cliënt, aan wie een persoongebonden budget in de zin van
die wet is verstrekt, de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren betrekt.
B
In artikel 16, onderdeel f, en artikel 78, tweede lid, wordt ‘artikel 15 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning’ telkens vervangen door: artikel 2.1.4 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015.
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Artikel 6.29
Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te
luiden:
u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel
2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering
ontvangt.
Artikel 6.30
In artikel 15, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
wordt de zinsnede ‘waarin een persoon inkomsten ontvangt voor het verlenen van
zorg op grond van een regeling voor persoonsgebonden budget, die is gegrond op
artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
of op artikel 5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: waarin een persoon inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op
grond van een regeling voor persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel
44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of voor
het verlenen van ondersteuning ten laste van een persoonsgebonden budget als
bedoeld in artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.31
Artikel 16 van de Woningwet vervalt.
Artikel 6.32
In artikel 29f, zesde lid, van de Ziektewet wordt de zinsnede ‘waarin een persoon
inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor
persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 44, eerste lid, onderdeel b,
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of op artikel 5, eerste lid, van de
Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen door: waarin een persoon
inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor
persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 44, eerste lid, onderdeel b,
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of voor het verlenen van
ondersteuning ten laste van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel
2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.33
In artikel 197, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt na
"Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten" ingevoegd: , artikel 2.4.3 Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.34
Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet
houdende Wet cliëntenrechten zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg, 32 402), tot wet is of wordt verheven en die wet in werking is getreden of
treedt, wordt artikel 1 van die wet als volgt gewijzigd:
1. in het eerste lid wordt de zinsnede ‘- huiselijk geweld: huiselijk geweld als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning’
vervangen door: - huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
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2. het tweede lid komt te luiden:
2. Als zorg in de zin van deze wet worden aangemerkt zorg en andere diensten,
voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 44 van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 68 van de
Zorgverzekeringswet.
Artikel 6.35
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet,
houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon
met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
(32 399), tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden, wordt in artikel
5:3, eerste lid, van die wet ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ vervangen
door: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Artikel 6.36
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968
wordt als volgt gewijzigd:
1. Subonderdeel 2° komt te luiden:
2°. de diensten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van
het Besluit zorgaanspraken AWBZ, verleend aan personen ten behoeve van wie in
een indicatiebesluit op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is
vastgelegd dat ze op de in die onderdelen bedoelde zorg zijn aangewezen, met
dien verstande dat tot de bedoelde diensten niet behoren de bij ministeriële
regeling in verband met het voorkomen van een ernstige verstoring van
concurrentieverhoudingen aan te wijzen diensten;.
2. Onder vernummering van subonderdeel 3° tot 4° wordt een nieuw
subonderdeel 3° ingevoegd, luidende:
3°. de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten die deel
uitmaken van een voorziening ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en
participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of
psychosociale problemen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015, verleend aan personen van wie vaststaat dat zij ingevolge die wet op die
diensten zijn aangewezen;.

HOOFDSTUK 7. INVOERINGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 7.1
1. De aanspraken op zorg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten omvatten met ingang van de eerste dag van het
kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in werking is getreden, niet:
a. persoonlijke verzorging als omschreven in artikel 4 van het Besluit
zorgaanspraken AWBZ, anders dan in verband met een somatische of
psychogeriatrische aandoening of beperking of een lichamelijke beperking, voor
zover niet tevens aanspraak bestaat op verblijf als omschreven in artikel 9 van dat
besluit,
b. begeleiding als omschreven in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ,
voor zover niet tevens aanspraak bestaat op verblijf als omschreven in artikel 9
van dat besluit,
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c. verblijf in een instelling met samenhangende zorg voor een persoon met een
psychiatrische aandoening of beperking als bedoeld in artikel 9 van het Besluit
zorgaanspraken AWBZ,
d. kortdurend verblijf als omschreven in artikel 9a van het Besluit zorgaanspraken
AWBZ en
e. vervoer als bedoeld in artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ naar
een instelling ten behoeve van het ontvangen van begeleiding als bedoeld in
artikel 6 van dat besluit, voor zover niet tevens aanspraak bestaat op verblijf als
omschreven in artikel 9 van dat besluit;
f. doventolkzorg bij het voeren van een gesprek in de leefsituatie als bedoeld in
artikel 12 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.
2. Onverminderd het eerste lid besluit het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b,
eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zo spoedig mogelijk op
aanvragen met betrekking tot zorg als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot
en met e, die zijn ingediend voor het in het eerste lid bedoelde tijdstip.
Artikel 7.2
1. Met betrekking tot een verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten aan wie een indicatiebesluit is afgegeven waarin is vastgesteld dat
hij is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, onderdelen a, b, c,
d en e, verstrekken het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel
1, onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 40 van die wet, zo
spoedig mogelijk aan het college van de gemeente waarvan betrokkene
ingezetene is, gegevens omtrent de inhoud van:
a. het indicatiebesluit, met inbegrip van het daarin opgenomen
burgerservicenummer, waarin ten aanzien van betrokkene is vastgesteld dat deze
is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 7.1;
b. de grondslag waarop het indicatiebesluit berust;
c. de aard, inhoud en omvang van de zorg die betrokkene ontvangt en de
zorgaanbieder van wie hij de zorg ontvangt dan wel, indien aan betrokkene
subsidie wordt verstrekt als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en gegevens omtrent het bedrag van de
subsidie en degene die hem de zorg verleent.
2. Met betrekking tot een verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten ten aanzien van wie door of namens de zorgverzekeraar, bedoeld in
artikel 1, onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 40 van die wet
een besluit is genomen met betrekking tot omvang van de doventolkzorg als
bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, onderdeel f, waarop hij is aangewezen, verstrekt
de zorgverzekeraar onderscheidenlijk de rechtspersoon zo spoedig mogelijk aan
het college van de gemeente waarvan betrokkene ingezetene is, gegevens
omtrent de inhoud van:
a. het in de aanhef bedoelde besluit, alsmede het burgerservicenummer;
b. de grondslag waarop het besluit berust.
Artikel 7.3
1. Indien voor een verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten een indicatiebesluit is afgegeven waarin is vastgesteld dat hij is
aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, onderdelen a, b, d en e,
heeft belanghebbende met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar na dat
waarin enig artikel van deze wet in werking is getreden, jegens het college van de
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gemeente waarvan hij ingezetene is, de rechten en verplichtingen met betrekking
tot het tot gelding brengen van de aanspraak op zorg die aan het indicatiebesluit
waren verbonden, gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, doch ten
hoogste tot de eerste dag van het tweede kalenderjaar na dat waarin enig artikel
van deze wet in werking is getreden.
2. Indien de uit een indicatiebesluit als bedoeld in het eerste lid voortvloeiende
aanspraak op zorg op de eerste dag van het kalenderjaar na dat waarin enig
artikel van deze wet in werking is getreden, nog niet tot gelding is gebracht, kan
betrokkene de aanspraak in afwijking van het eerste lid slechts tot gelding
brengen nadat hij het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, in de
gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze ter zake kenbaar te maken.
3. Indien aan een verzekerde als bedoeld in het eerste lid tot de eerste dag van
het kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in werking is getreden,
op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, een persoonsgebonden budget werd
verstrekt, heeft belanghebbende met ingang van die dag jegens het college van
de gemeente waarvan hij ingezetene is, recht op een persoonsgebonden budget
overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens genoemd artikelonderdeel,
gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, doch ten hoogste tot de eerste dag
van het tweede kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in werking is
getreden.
4. Indien ten aanzien van een verzekerde in de zin van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten door of namens de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1,
onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 40 van die wet, een besluit
is genomen als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, heeft belanghebbende met
ingang van de eerste dag van het kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze
wet in werking is getreden, jegens het college van de gemeente waarvan hij
ingezetene is, de rechten en verplichtingen met betrekking tot het tot gelding
brengen van de aanspraak op zorg die aan dat besluit waren verbonden,
gedurende de looptijd van dat besluit, doch ten hoogste tot de eerste dag van het
tweede kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in werking is
getreden.
5. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid, treedt het college in de
plaats van de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 40
van die wet.
6. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid, is betrokkene de
bijdrage in de kosten, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten onderscheidenlijk het bepaalde bij of krachtens artikel 44,
eerste lid, onderdeel b, van die wet, aan het college verschuldigd. De artikelen
2.1.4, zesde lid, en 2.3.8 zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Indien een in het buitenland wonende persoon op het tijdstip van
inwerkingtreding van enig artikel van deze wet op grond van artikel 3.2 van de
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet aanspraak heeft op een
vergoeding dan wel op grond van artikel 1.22 van het Aanpassingsbesluit
Zorgverzekeringswet aanspraak heeft op een uitkering ter zake van de kosten van
zorg als bedoeld in artikel 7.1, behoudt die persoon jegens het Zorginstituut die
aanspraak gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, doch ten hoogste tot de
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eerste dag van het tweede kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in
werking is getreden.
Artikel 7.4
1. Indien voor een verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten een indicatiebesluit is afgegeven waarin is vastgesteld dat hij is
aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel c, heeft belanghebbende
met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar na dat waarin enig artikel van
deze wet in werking is getreden, jegens het college van de gemeente waarvan hij
ingezetene is, de rechten en verplichtingen met betrekking tot het tot gelding
brengen van de aanspraak op zorg die aan het indicatiebesluit waren verbonden,
gedurende de looptijd van het indicatiebesluit, doch ten hoogste tot een bij
koninklijk besluit vast te stellen tijdstip dat niet eerder is gelegen dan de eerste
dag van het zesde kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in werking
is getreden.
2. Artikel 7.3, tweede, derde en vijfde tot en met zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.5
De Wet marktordening gezondheidszorg is niet van toepassing op handelingen op
het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover uitgevoerd, al dan
niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een
register als bedoeld in artikel 3 van die wet of door personen als bedoeld in artikel
34 van die wet, die deel uitmaken van zorg die:
a. op grond van de artikelen 7.3, eerste of vierde lid, of 7.4, eerste lid, aan een
belanghebbende wordt geleverd;
b. door derden wordt geleverd aan een belanghebbende, aan wie op grond van
artikel 7.3, derde lid, een persoongebonden budget wordt verstrekt.
Artikel 7.6
1. Nadat het indicatieorgaan, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten, en de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1,
onderscheidenlijk de rechtspersoon, bedoeld in artikel 40 van die wet, de in artikel
7.2 genoemde gegevens hebben verstrekt aan het college van de gemeente
waarvan betrokkene ingezetene is, voert het college, met overeenkomstige
toepassing van artikel 2.3.2, tweede, derde en vierde lid, zonder melding als
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, het in dat artikel bedoelde onderzoek uit op
een zodanig tijdstip dat betrokkene tijdig voor het tijdstip waarop hij niet langer
op grond van artikel 7.3, eerste of derde lid, of artikel 7.4, eerste lid, aanspraak
zal hebben op de in die gegevens omschreven zorg onderscheidenlijk de in die
gegevens omschreven subsidie, een aanvraag kan doen voor een
maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 2.3.5. eerste lid.
2. Nadat de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1, onderscheidenlijk de
rechtspersoon, bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten, de in artikel 7.2, tweede lid, bedoelde gegevens heeft verstrekt aan
het college van de gemeente waarvan betrokkene ingezetene is, voert het college,
met overeenkomstige toepassing van artikel 2.3.2, tweede, derde en vierde lid,
zonder melding als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, het in dat artikel bedoelde
onderzoek uit op een zodanig tijdstip dat betrokkene tijdig voor het tijdstip
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waarop hij niet langer op grond van artikel 7.3, vierde lid, aanspraak zal hebben
op de in die gegevens omschreven zorg, een aanvraag kan doen voor een
maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 2.3.5. eerste lid.
Artikel 7.7
1. De gemeenteraad stelt het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2, en de
verordening, bedoeld in de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 en 2.6.6, vast voor
1 november van het kalenderjaar waarin enig artikel van deze wet in werking is
getreden.
2. Het college treft de algemene voorzieningen als bedoeld in de artikelen 2.2.3
tot en met 2.2.5 voor 1 november van het kalenderjaar waarin enig artikel van
deze wet in werking is getreden.
3. Het college draagt er zorg voor dat onderzoeken als bedoeld in artikel 2.3.2
kunnen worden uitgevoerd met ingang van 1 november van het kalenderjaar
waarin enig artikel van deze wet in werking is getreden en dat op aanvragen voor
een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget die worden gedaan
voor de eerste dag van het kalenderjaar na dat waarin enig artikel van deze wet in
werking is getreden, tijdig een besluit wordt genomen.
4. Het college publiceert voor het eerst voor 1 juli van het tweede kalenderjaar na
dat waarin enig artikel van deze wet in werking is getreden, de uitkomsten van
het in artikel 2.5.1, eerste lid, bedoelde onderzoek en verstrekt gelijktijdig de in
artikel 2.5.1, tweede lid, bedoelde gegevens aan Onze Minister of een door Onze
Minister aangewezen instelling.
5. Het college wijst voor de eerste dag van het kalenderjaar na dat waarin enig
artikel van deze wet in werking is getreden, personen aan die belast zijn met het
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.
Artikel 7.8
1. In afwijking van artikel 3.4, eerste lid, is de aanbieder voor beroepskrachten als
in dat lid bedoeld die op het tijdstip van inwerkingtreden van dat lid voor hem
werkzaam zijn, uiterlijk binnen een bij algemene maatregel van bestuur vast te
stellen termijn na dat tijdstip in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag
die niet eerder dan drie maanden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn
is afgegeven. De termijn kan voor verschillende groepen beroepskrachten
verschillend worden vastgesteld.
2. Artikel 3.4, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een
aanbieder als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 7.9
1. De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ingetrokken, onverminderd de
rechten en verplichtingen die onmiddellijk voor het tijdstip waarop artikel 2.1.1 in
werking is getreden, voor betrokkene zijn verbonden aan een met toepassing van
de Wet maatschappelijke ondersteuning door het college genomen besluit waarbij
aanspraak is verstrekt op een individuele voorziening in natura of het ontvangen
van een persoonsgebonden budget dan wel een financiёle tegemoetkoming.
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2. Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van enig artikel
van deze wet, blijft van toepassing ten aanzien van besluiten genomen op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
3. Artikel 25 van de Wet maatschappelijke ondersteuning blijft van toepassing op
de roerende zaken, voor de aanschaf waarvan krachtens die wet een financiёle
tegemoetkoming is verstrekt, die zijn aangeschaft met een persoonsgebonden
budget of die krachtens die wet in eigendom of bruikleen zijn verstrekt.
4. Het college en Onze Minister geven met betrekking tot het kalenderjaar waarin
enig artikel van deze wet in werking is getreden, uitvoering aan artikel 9 van de
Wet maatschappelijke ondersteuning voor 1 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar onderscheidenlijk 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
5. De artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn van
overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van de vaststelling van het
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2, en de verordening, bedoeld in artikel 2.1.3.
Artikel 7.10
Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet
in de praktijk.
Artikel 7.11
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Artikel 7.12
Deze wet wordt aangehaald als: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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Aan het College van B&W van Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Leiderdorp, 31 augustus 2014

Betreft: Advies Verordening Wmo 2015 Leiderdorp
Geacht College,
De Wmo-adviesraad Leiderdorp (hierna te noemen “de raad”) heeft kennis genomen
van het voorliggend concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015). Voor de gevolgde procedure bij de totstandkoming van de verordening
spreekt de raad zijn waardering uit.
De raad heeft nog de volgende opmerkingen.
Algemeen
De raad maakt zich zorgen over de realisatie van de complexe veranderingen in het
sociaal domein. Dit gezien de korte termijn waarop alle veranderingen ingevoerd
moeten worden.
Bij cliënten heerst vaak onzekerheid over de gevolgen van deze veranderingen voor
hun dagelijks leven.
De raad wil niet aan de kant staan, maar zoveel mogelijk meehelpen om de
veranderingen op een goede manier te helpen realiseren. De Werkconferentie in
april 2014, met als onderwerp preventie, is een voorbeeld van hoe de adviesraad
samen met de diverse maatschappelijke organisaties, een bijdrage kan leveren aan
netwerkvorming en voorlichting. De raad kan zich voorstellen dat op meer
onderwerpen in de toekomst dit soort initiatieven genomen zullen worden.
De raad adviseert om het uitvoeringsplan Wmo jaarlijks te laten evalueren. De
resultaten van de evaluatie kunnen samen met het jaarlijkse cliënt
ervaringsonderzoek leiden tot eventueel bijsturing van het Wmo-beleid.
Communicatie
Gezien de onrust onder de gebruikers van de Wmo is communicatie over de
verandering in de Wmo belangrijk.
De raad adviseert om waar enigszins mogelijk de artikelen in de verordening te
concretiseren en bij het opstellen van aanvullende beleids- en uitvoeringsregels
vooral te letten op de leesbaarheid voor de gemiddelde burger.
Ten aanzien van de communicatie over de veranderingen in de Wmo, adviseert de
raad om de algemene communicatie aan burgers op een aansprekende wijze te
brengen. Hierbij kan gekeken worden naar goede voorbeelden in het land.
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De raad adviseert in de communicatie met de huidige cliënten in individuele
gesprekken informatie te geven over veranderingen in hun situatie. Daarnaast
adviseert de raad om altijd een verslag te maken van het gesprek, zodat het voor
beide partijen helder is wat besproken is en wat de conclusies zijn.
Deskundigheidsbevordering
Om de veranderingen in het sociaal domein goed uit te voeren is permanente
aandacht voor deskundigheidsbevordering van ambtenaren nodig. Dit zelfde geldt
evenzeer voor de leden van de gebied gebonden teams.
De raad adviseert om in de begroting uitgaven voor deskundigheidsbevordering voor
ambtenaren te reserveren
De raad adviseert bij de contractering van uitvoerende organisaties aan dit punt
aandacht te besteden.
Privacy
Privacy bescherming is een ander punt van aandacht, zowel bij de informatie
inwinning als bij de verslaglegging. Duidelijk moet zijn wie toegang tot de dossiers
van de cliënten mogen hebben.
Klachtenregeling
T.a.v. de klachtenregeling (art. 17) wil de raad het volgende opmerken.
Een klachtenregeling is wettelijk voorgeschreven. Klachten komen vaak voort uit
gebrekkige communicatie en onbegrip. Een formele klacht indienen is voor cliënten
dan niet altijd vanzelfsprekend. Zowel de gemeente als de uitvoerende instanties als
de cliënten zouden in die situaties eerder baat hebben bij mediation of een
onafhankelijke klachtencontactpersoon. Met die functionaris kunnen grieven
besproken worden, beide partijen gehoord worden en vaak kan dan een formele
klacht voorkomen worden.
De raad adviseert daarom om mediation op te nemen in de klachtenregeling.
Eigen bijdrage.
In art 12 lid 4 sub b van de conceptverordening wordt gesteld dat het College bij
nadere regeling bepaalt door welke andere instantie dan het CAK de bijdragen voor
een maatwerkvoorziening of pgb worden vastgesteld en geïnd.
De raad adviseert hierbij aan te geven welke andere instantie hiervoor wordt
aangewezen, hoe die instantie de bijdrage bepaalt en op welke wijze wordt bewaakt
dat deze bijdragen door stapeling van de eerder opgelegde eigen bijdragen het
maximum aan eigen bijdragen niet wordt overschreden.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Wmo-adviesraad,

J.J.C. Karres, voorzitter
cc. Griffie gemeenteraad Leiderdorp
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1. INLEIDING
Namens alle burgemeesters en de Hoofdofficier
van Justitie in de eenheid Den Haag is het mij
een genoegen dit Regionaal Beleidsplan (RBP)
2015-2018 aan te bieden.
Dit beleidsplan bevat de gezamenlijke
doelstellingen van politie, de 32 gemeenten in
de regio en het OM op het gebied van de
sociale veiligheid. Het gaat hier om onze
gezamenlijke, regionale prioriteiten voor de
jaren 2015-2018, die gebaseerd zijn op de
lokale prioriteiten en de afspraken met het OM.
Ook bevat het plan een regionale uitwerking van
de landelijke, gemeenschappelijke
veiligheidsagenda. Deze is ingebracht door de
regioburgemeesters en het college van
Procureurs-generaal en vastgesteld door de
minister van Veiligheid en Justitie. Conform
wettelijk kader bevat het RBP tevens de
verdeling van de beschikbare politiesterkte over
de onderdelen van de regionale eenheid (art. 39
Politiewet 2012).
De politie staat in de periode 2015-2018 voor een
bijzondere opgave: het in werking brengen van de
Nationale Politie. In 2015 worden alle
medewerkers geplaatst op hun nieuwe werkplek
en zijn de nieuwe robuuste basisteams en
districten formeel een feit. In de looptijd van dit
RBP zal nog hard gewerkt worden aan nieuwe
werkwijzen en het optimaliseren van de nieuwe
inrichting, wat de nodige tijd en energie zal vergen
van alle politiemedewerkers. Ook andere partners
in de veiligheidsketen staan voor nieuwe opgaven
die veel aandacht vragen. Zo hebben de
gemeenten onder meer te maken met de
decentralisatie van de jeugdzorg en de zorg aan
langdurig zieken en ouderen.
Dergelijke ontwikkelingen mogen er niet toe
leiden dat onze aandacht voor de veiligheid
buiten en het vertrouwen van de burger verslapt.
Het afgelopen jaar zijn goede resultaten geboekt
en die willen we graag vasthouden. Dit vereist
nauwe samenwerking op lokaal niveau tussen
politie, openbaar ministerie en gemeenten,
waaronder een goede aansluiting tussen de
zorg- en strafrechtketen. Sociale en fysieke
veiligheid gaan hand in hand. Hieraan geven we
uiting door de samenwerking binnen de
veiligheidsregio’s, met partners zoals de
brandweer, GHOR en ambulancezorg, te
versterken.
Belangrijke voorwaarden voor een effectieve
aanpak zijn ruimte voor lokale regie en
maatwerk. De aanpak van onze prioriteiten
wordt met elkaar bepaald op basis van gedeelde
informatie en gezamenlijke analyse.

Het RBP helpt ons om de gezamenlijke
doelstellingen voor de periode 2015-2018 en
de verwachtingen over en weer helder te
hebben. Via de districtscolleges is
geïnventariseerd op welke punten het lopende
RBP (2013-2014) een bijstelling dan wel
aanvulling behoeft. Tevens is zoveel mogelijk
recht gedaan aan de actualiteit en de
speerpunten uit de nieuwe
collegeprogramma’s. Conform wettelijke kader
worden de gemeenteraden gehoord over het
plan. Het RBP wordt vastgesteld in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van
november 2014.
Omdat de looptijd langer is dan het voorgaande
RBP (2013-2014), is het RBP 2015-2018
globaler van opzet. In het plan wordt onder meer
ingegaan op grote fenomenen die op de
veiligheidspartners afkomen, zoals polarisatie en
radicalisering. Nadere uitwerking in activiteiten
per jaar, waarbij tevens recht wordt gedaan aan
de actualiteit, vindt plaats door het ‘Regionale
Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid’
(RSIV) van de eenheid Den Haag, in opdracht
van - en ter vaststelling door het RBO. Het RSIV
is een samenwerkingsverband van politie, OM
en gemeenten. In opdracht van het RBO richt
het zich op basis van het RBP op het
produceren van praktische handvatten, formats
en tools, waarmee de deelnemende partners
hun voordeel kunnen doen. Het vertalen van de
ambities uit het RBP en het (al dan niet)
implementeren van de binnen het
samenwerkingsverband ontwikkelde producten
vindt op lokaal niveau plaats. Het primaat voor
de veiligheidszorg ligt immers op lokaal niveau.
Uitgangspunt is dat de regionale kaders die
geschetst worden in dit RBP, ten dienste staan
van de versterking van de lokale veiligheid. De
gezamenlijke prioriteiten worden dan ook alleen
op hoofdlijnen uitgewerkt. Per prioriteit is
gezocht naar de gemene delers in de aanpak,
die voor alle partners van belang zijn.
De in het RBP benoemde gezamenlijke
prioriteiten zullen niet in alle gemeenten
dezelfde mate van urgentie kennen. De
gemeenten kiezen voor een aanpak die
toegesneden is op de lokale situatie. In de
gemeentelijke veiligheidsplannen kunnen
uiteraard ook afspraken worden gemaakt over
andere thema’s dan de regionale en landelijke
prioriteiten. Een deel van de politiecapaciteit is
altijd beschikbaar voor de lokale problematiek,
ook als deze niet regionaal of landelijk tot
prioriteit is benoemd.
Jozias van Aartsen, regioburgemeester
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2. GEZAMENLIJKE MISSIE
Het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 is een
plan van de gemeenten, Openbaar Ministerie
(OM) en de politie in de regionale eenheid Den
Haag. De gezamenlijke missie van deze drie
partijen is:
“In het werkgebied van
de regionale eenheid Den Haag werken
gemeenten, Openbaar Ministerie en politie
samen met ketenpartners en burgers
aan Veiligheid en Vertrouwen.”
De veiligheidspartners (gemeenten, politie en
OM) dragen elk vanuit hun eigen specifieke
verantwoordelijkheid en positie bij aan de
realisatie van de gezamenlijke doelen.
De gemeenten voeren de regie op het lokale
veiligheidsbeleid; ze hebben de taak om “lokale
daadkracht” binnen het veiligheidsnetwerk te
organiseren. Hiertoe worden, in samenwerking
met partners, lokale integrale veiligheidsplannen
opgesteld. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk
voor het beleid op het gebied van onder andere
jeugd, verkeer, wonen en welzijn. Een
belangrijke sleutel om veiligheidsproblemen
slagvaardig aan te pakken, ligt in de bundeling
van interventies op de diverse beleidsterreinen.
Door de werelden van gezin, school en straat
met elkaar te verbinden, kunnen we
veiligheidsproblemen effectief en bij de
oorsprong aanpakken.
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de
opsporing en vervolging van strafbare feiten
draagt het OM bij aan een veilige en rechtvaardige
samenleving. Het strafrecht is hierin van betekenis
door correctie en afkeuring van crimineel gedrag
en herstel van de geleden schade.
De politie is uniek vanwege haar
geweldsmonopolie en beschikbaarheid (24/7) als
frontlinieorganisatie in het publieke domein. Door
continu alert te zijn op signalen uit de
samenleving en deze te delen in het
veiligheidsnetwerk, kan goed worden ingespeeld
op hetgeen de samenleving van ons vraagt.
Gezamenlijk stellen we ons ten doel om te doen
wat nodig is in de aanpak van onveiligheid. Als
we keuzes moeten maken, geven we voorrang
aan de problemen die de burger het meeste
raken. De kracht van onze veiligheidssturing ligt
in onze ‘bottom up’ benadering; beginnend bij de
problemen in wijken en buurten.

De gezamenlijke prioriteiten op regionaal
niveau betreffen veiligheidsvraagstukken die in
meerdere gemeenten spelen, waarop een
gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk is
en waarvoor bestuurlijk draagvlak is om
hierover op regionaal niveau afspraken te
maken. Voor 2015-2018 is dit de aanpak van:
Geweld
Woninginbraken
Jeugdoverlast en –criminaliteit
Ondermijning
Overlast en maatschappelijke onrust
Naast de lokale prioriteiten en gezamenlijke
prioriteiten op regionaal niveau, geven we
invulling aan de landelijke veiligheidsagenda,
die gezamenlijk is opgesteld door de minister,
de regioburgemeesters en het College van
procureurs-generaal. Deze richt zich op de
aanpak van maatschappelijke veiligheidsproblemen die zowel op landelijk als lokaal
niveau spelen en waar afstemming op landelijk
niveau nodig is voor een zo optimaal mogelijk
resultaat. De gezamenlijke veiligheidsagenda
en de prioriteiten op regionaal en lokaal niveau
zijn complementair.
De realisatie van de landelijke
beleidsdoelstellingen mag niet ten koste
gaan van de lokale en regionale prioriteiten.
Onder de nieuwe politiewet, die per 2013 in
werking is getreden, zijn de bestaande
gezagsverhoudingen in stand gebleven. De
burgemeesters en de hoofdofficier van justitie
hebben en houden het gezag over de politie; de
burgemeesters als het gaat om de handhaving
van de openbare orde en veiligheid en de
hoofdofficier als het gaat om de strafrechtelijke
handhaving. Het lokale gezag bepaalt dus wat de
politie doet. De minister van V&J stelt de
gezagsdragers via zijn organisatie- en
beheersverantwoordelijkheden in staat om hun
gezag zo goed mogelijk uit te oefenen. De minister
zorgt dus voor de juiste randvoorwaarden.
Het gezag bepaalt wat de politie doet en de
minister bepaalt wat de politie kan.

Onze keuzes zijn onlosmakelijk verbonden
met het gebied waarin we werken; de
veiligheidszorg is lokaal verankerd.
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2.1 WERKEN AAN VEILIGHEID EN VERTROUWEN
Gezamenlijk werken aan veiligheid
Werken aan veiligheid is nadrukkelijk de gedeelde
verantwoordelijkheid van gemeenten, politie en
OM, maar ook van burgers, ondernemers, politiek
en maatschappelijke organisaties, zoals
jeugdzorg, woningcorporaties, de geestelijke
gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de
belastingdienst. Door effectief samen te werken
zijn we in staat om echt het verschil te maken.
De grondhouding in de samenwerking is dat
informatie wordt gedeeld en dat gezamenlijk
naar de beste oplossing wordt gezocht.
Met onze aanpak willen we een antwoord geven
op hetgeen ook daadwerkelijk als probleem
wordt ervaren door de burger. Ons handelen is
gericht op de buitenwereld, de maatschappij. Dit
vraagt om een brede oriëntatie in aanpak en
interventies. We willen de criminaliteit en
onveiligheid voorkomen en bestrijden door
middel van versterking van de gehele
veiligheidsketen; proactie, preventie, preparatie,
repressie en nazorg. Afhankelijk van de situatie
wordt gezamenlijk bekeken welke interventies
het meest passend zijn. Repressie is dus niet
per definitie het antwoord. Op basis van
gezamenlijke inzichten en informatie proberen
we zoveel mogelijk achter de oorzaak van het
probleem te komen en passende maatregelen te
treffen. De expertise en kernkwaliteiten van de
diverse partners worden optimaal benut ten
behoeve van het gezamenlijk te bereiken
resultaat. Iedere partij blijft verantwoordelijk voor
de inzet van zijn “eigen” mensen en
instrumenten en is daarop aanspreekbaar.
Onze focus in de aanpak van onveiligheid ligt
op de effecten van onze inzet op de
samenleving; wat merkt de burger ervan.
We streven daarbij naar wederkerige
samenwerkingsrelaties; wij zijn aanspreekbaar
en spreken elkaar, burgers, ondernemers en
maatschappelijke partners ook aan op hun inzet.
We leggen hen ook uit zij zelf kunnen doen en
stimuleren hen om zelf een actieve bijdrage te
leveren aan de veiligheidszorg. Verwachtingen
worden dus over en weer uitgewisseld.
We houden elkaar scherp en communiceren
helder hoe verantwoordelijkheden zijn
belegd.

houden en de veiligheid nog verder te vergroten.
De komende jaren willen we nog verder groeien in
de gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblemen. De samenwerking krijgt onder meer
gestalte in het RSIV, de Veiligheidshuizen, de
Veiligheidsregio’s, het Regionaal Informatie - en
Expertisecentrum (RIEC) en het Regionaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)
Haaglanden. Deelnemers van deze
samenwerkingsverbanden zijn geconsulteerd ten
behoeve van dit RBP.

Werken aan vertrouwen
In een complexe samenleving waarin diverse
culturen wonen, werken en leven, willen we er
zijn voor iedereen, vertrouwen kweken bij alle
gemeenschappen en met hen samenwerken
om veiligheidsproblemen gezamenlijk aan te
pakken. Vergroting van het vertrouwen van
burgers, ondernemers en maatschappelijke
partners leidt er toe dat zij eerder in beweging
komen wanneer een beroep op hen wordt
gedaan.
De begrippen Veiligheid en Vertrouwen zijn
sterk met elkaar verbonden. Als het op straat
niet merkbaar veilig(er) is, zal het vertrouwen
in de veiligheidsorganisaties afnemen.
Omgekeerd, ook al dalen mede door onze
inspanningen de criminaliteitscijfers, als er
geen vertrouwen is, blijft er alsnog een gevoel
van onveiligheid bestaan.
Werken aan veiligheid is noodzakelijk om
vertrouwen te creëren en andersom.
Omdat prestaties op het gebied van veiligheid zich
niet automatisch vertalen in gevoelens van
veiligheid, zullen we ook de ontwikkeling qua
subjectieve veiligheid nauwgezet monitoren,
bijvoorbeeld via de veiligheidsmonitor.
Werken aan vertrouwen doen we door:


De kwaliteit van het contact met burgers
en ondernemers te verbeteren. Onze
collega’s in de buitendienst en frontoffice
zijn onze belangrijkste ambassadeurs;



Zichtbaar aanwezig te zijn (direct, dichtbij
en daadkrachtig);
Daadwerkelijk te doen wat we zeggen en
afspreken;
Integer, respectvol en onpartijdig te
handelen, dienstbaar en servicegericht;
Burgers en ondernemers te informeren, te
consulteren en te betrekken in de aanpak
van veiligheidsvraagstukken;
Transparant te zijn over gemaakte keuzes
en (wederzijdse) verantwoordelijkheden,
door middel van heldere communicatie met
burgers, ondernemers en partners.
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De afgelopen jaren is de veiligheid op niveau van de
eenheid substantieel verbeterd. Mede gelet op de
reorganisatie bij de politie en nieuwe opgaven voor
de gemeenten, hebben we elkaar,
burgers, ondernemers en maatschappelijke
partners meer dan ooit nodig om dit niveau vast te



2.2 GEZAMENLIJKE VEILIGHEIDSSTRATEGIE
Om de effectiviteit van onze aanpak te
vergroten, voeren gemeenten, OM en politie een
gezamenlijke strategie. Onze ervaring is dat
gerichte acties, die voortkomen uit goede
probleemanalyses en waaraan wordt
bijgedragen door de hele veiligheidsketen,
betrokken burgers en ondernemers, het meest
succesvol zijn. Onze strategie rust op drie pijlers
(‘the Best of Three Worlds’), te weten:
probleemgericht, informatiegestuurd en samen
met burgers en ondernemers.





politie, die met input van OM en
gemeenten wordt opgesteld.
De politiemedewerkers en andere
buitendienstmedewerkers worden continu
voorzien van actuele informatie over de
meldingen waar zij op af gaan.
Technologische ontwikkelingen worden
optimaal benut, zowel ter verbetering van
de dienstverlening als de handhaving en
opsporing (internet, social media).

Probleemgericht














Burgers, ondernemers en partners worden
vroegtijdig betrokken, zowel als het gaat om
de vaststelling en analyse van de
problematiek, als de invulling van de
aanpak.
Op basis van een goede probleemanalyse
met betrokkenheid van alle partners in de
veiligheidsketen, worden relevante
veiligheidsproblemen in kaart gebracht en
vervolgens integraal aangepakt.
Dit betekent een unieke combinatie van
interventies (proactie, preventie, repressie,
bestuurlijke maatregelen en nazorg).
Onze focus ligt op de plekken/personen waar
criminaliteit en crimineel gedrag zich
concentreren (hot spots, hot shots, hot victims
en hot groups).
Daders worden persoons- en/of groepsgericht
aangepakt (aanpak op maat via de
veiligheidshuizen en lokale
veiligheidsoverleggen).
Het proces en het effect van de aanpak
worden structureel gemonitord en
geëvalueerd, zodat zo nodig tijdig bijgesteld
kan worden.
Beproefde methoden worden gecontinueerd;
succes betekent dus ook volhouden.

Samen met burgers en ondernemers






Informatiegericht






Ten behoeve van onze gezamenlijke
interventiestrategie – die onder regie van de
gemeente wordt uitgevoerd – wordt de
informatie die binnen onze organisaties
beschikbaar is, gebundeld. Onze
gezamenlijke informatiepositie wordt
hiermee versterkt.
Gezamenlijk uitgangspunt is dat het delen
van informatie randvoorwaardelijk is om de
gezamenlijke missie uit te voeren. Waar
nodig gebeurt dat op basis van een
convenant.
Vanuit onze deskundigheid attenderen we
elkaar op veiligheidsproblemen en de wijze
waarop deze voorkomen en aangepakt
kunnen worden. Onder meer gebeurt dit
door middel van de gebiedsscan van de









Onze veiligheidzorg is lokaal verankerd. De
wijkagenten en de gemeentelijke handhavers
hebben een belangrijke sleutelrol als meest
vooruitgeschoven post in de samenleving. Zij en
andere buitendienstmedewerkers zijn zichtbaar
aanwezig op straat, hebben oog voor de
omgeving en staan met hun voeten in de wijk.
Signalen van burgers en ondernemers en
overige straatkennis worden gedeeld
binnen de samenwerkende organisaties.
We zoeken actief de verbinding met
burgers en ondernemers. Hun kennis en
kunde wordt optimaal benut en we trekken
gezamenlijk op, onder meer door middel
van buurtgerichte communicatie,
buurtveiligheidsteams, de inzet van
rolmodellen, vrijwillige politie en volontairs.
Doelstelling is het aantal burgers en
ondernemers dat op enige wijze betrokken
is bij de veiligheidszorg, de komende jaren
verder te verhogen. We willen alle groepen
in de samenleving betrekken.
Actieve en alerte burgers en ondernemers
dragen in belangrijke mate bij aan de
heterdaadkracht. Alle “ogen en oren”
worden zo goed mogelijk benut, onder
meer via social media en Burgernet.
We verbeteren de dienstverlening, onder
andere door de kwaliteit en mogelijkheden
van het digitale en telefonische contact te
verhogen.
We reageren op vragen, meldingen,
aangiftes of klachten en koppelen terug
wat hiermee is gedaan.
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2.3 WIE DOET WAT
Afhankelijk van het probleem, kan de rol van de
partners verschillen. Hieronder wordt kort belicht
wat de bijdrage van de diverse partners in het
algemeen is. Uiteraard zijn er per prioriteit veel
meer partners betrokken. In de hierna volgende
hoofdstukken wordt nader ingegaan op de aanpak,
waarbij ook andere partners aan de orde komen.

-

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid in
het terugdringen van criminaliteit. Hierbij kan gedacht
worden aan:
Fungeren als rolmodel voor de omgeving.
Ouders hebben een opvoedende taak.
Melding maken van verontrustende
(heterdaad)situaties en aangifte doen.
Meedenken en meekijken; reageren op
verzoeken/oproepen van de
veiligheidspartners (bijvoorbeeld via Burgernet,
Twitter, Televisie, panels, etc.)
Participeren in buurtpreventieteams,
vrijwilligerswerk, etc.
Deelname aan hulp/zorgtrajecten in geval van
betrokkenheid bij (ernstige) delicten, mede ter
voorkoming van herhaald slachtofferschap of
daderschap.
Treffen van preventieve maatregelen, o.a. om
persoonlijke eigendommen te beschermen.
Ondernemers hebben er direct belang bij om een zo
veilig mogelijke omgeving voor het personeel en
klanten te creëren, ook voor de continuïteit van de
onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door:
Melding te maken van verontrustende
(heterdaad)situaties en aangifte te doen.
Treffen van preventieve maatregelen.
Toezicht te houden op verantwoord
alcoholgebruik en de verkoop daarvan.
Organiseren van extra toezicht (inzet camera’s,
beveiligers in winkelgebied).
Deel te nemen aan gebiedsgerichte of
collectieve aanpakken zoals Keurmerk Veilig
Ondernemen en Keurmerk Veilig Uitgaan.
Gemeenten hebben de regie op het lokale
veiligheidsbeleid; ze hebben de taak om “lokale
daadkracht” binnen het veiligheidsnetwerk te
organiseren. De gemeenten houden zich daarbij
bezig met het;
Leggen van verbinding tussen de diverse
beleidsterreinen (openbare orde, zorg, welzijn,
jeugd, sport, etc.)
Coördineren van overleggen/
samenwerkingsverbanden, zoals
Veiligheidshuis, RSIV, etc.
Doen uitvoeren van verdiepende
probleemanalyses en onderzoeken
Signaleren en adviseren in veiligheidsnetwerk
Delen van informatie met partners
Toepassen van bestuurlijke maatregelen
(voorbeeld toepassing wet MBVEO, Tijdelijk
Huisverbod, preventieve last onder dwangsom,
etc.)
Treffen van preventieve maatregelen
(wegnemen van onveilige plekken), bijvoorbeeld
d.m.v. de infrastructuur, straatverlichting,
groenvoorzieningen, cameratoezicht.

-

-

Deel te nemen aan gebiedsgerichte of
collectieve aanpakken zoals Keurmerk Veilig
Ondernemen en Keurmerk Veilig Uitgaan.
Maken van afspraken met maatschappelijke
partners, zoals scholen, sportverenigingen en
woningcorporaties ter voorkoming van
criminaliteit.
Handhaven door inzet van boa’s (op het vlak van
o.a. leefbaarheid en toezicht, parkeren, leerplicht,
bouwen en wonen)
Geven van publieksvoorlichting, organiseren van
informatiebijeenkomsten voor (kwetsbare) burgers en
ondernemers, nazorg bij overvallen.
Tegengaan van misbruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld op het vlak van
vergunningverlening, infrastructuren, woonvoorzieningen, etc.) en van identiteitsfraude
(bv. bij afgifte van identiteitsdocumenten).

Het Openbaar Ministerie zorgt voor opsporing
en vervolging van strafbare feiten en streeft naar
zichtbare, merkbare en herkenbare interventies
voor slachtoffers, daders en hun omgeving.
Hiertoe stelt het OM zich proactief op in de
samenwerking met ketenpartners en de verbinding met de maatschappij. Bijvoorbeeld door:
Input te leveren bij de opstelling van integrale
plannen van aanpak, gebiedsscans, etc.
Begeleiding te bieden aan slachtoffers
Adviseren van partners over de ontwikkeling
van innovatieve interventiestrategieën en het
tegengaan van ongewenste
gelegenheidsstructuren.
Ontnemen van crimineel vermogen.
De politie staat voor de bescherming van de
waarden van de democratie, het handhaven van
de wet en is het gezag op straat. De politie verleent
hulp wanneer dat nodig is en in noodsituaties grijpt
zij in. Dit vertaalt zich in activiteiten zoals het;
Houden van toezicht in de openbare
ruimte, handhavend optreden.
Opnemen van aangiften, registreren van
meldingen en andere signalen.
Verrichten van opsporingsonderzoeken.
Het samenwerken met burgers,
bijvoorbeeld in buurtpreventieteams en “de
buurt bestuurt”.
Verzamelen en delen van informatie over
risico’s, dadergroepen en hot spots, hot
times en hot shots.
Adviseren van gemeenten en andere
partners in hun voorwaardenscheppende rol.
Persoonsgerichte aanpak van daders.
Informatieverstrekking aan slachtoffers en
nazorg aan betrokkenen van ernstige
misdrijven (via familierechercheurs).
Doorverwijzing naar hulpverlening.
Informeren publiek, leveren van een
bijdrage aan preventieactiviteiten zoals
voorlichtings/ buurtbijeenkomsten.
Ontwikkelen van innovatieve initiatieven,
bijvoorbeeld ter vergroting van de
heterdaadkracht.
Opwerpen van barrières in ongewenste
gelegenheidsstructuren.
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3. CRIMINALITEITS- EN VEILIGHEIDSBEELD
2013 REGIONALE EENHEID DEN HAAG
In dit hoofdstuk wordt eerst een aantal
kenmerken van de eenheid Den Haag
geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op het
criminaliteits- en veiligheidsbeeld van de regio,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
politiecijfers en van de gegevens van de
Veiligheidsmonitor 2013.

De diverse gemeenten in de regio hebben
unieke kenmerken die bijzondere aandacht
vragen. Zo zijn de gemeenten Leiden en Delft
typische studentensteden, hebben diverse
gemeenten toeristische trekpleisters en
trekken badplaatsen als Katwijk, Noordwijk en
Scheveningen in de zomer veel publiek.

Omgevingsfactoren

De grootste stad Den Haag is te typeren als
hofstad, regeringsstad, diplomatiek centrum en
vestigingsplaats van toonaangevende
internationale instellingen. Tevens vinden in
Den Haag regelmatig grote evenementen en
demonstraties plaats. Dit alles vraagt om een
hoge mate van operationele alertheid.

Het verzorgingsgebied van de eenheid Den
Haag beslaat 1213 km², kent 32 gemeenten en
heeft ruim 1,7 miljoen inwoners. De regio kent
zowel stedelijk als landelijk gebied. In de
grotere steden is sprake van een hoge mate
van bevolkingsdichtheid, verkeersintensiteit en
culturele diversiteit. In sommige wijken zijn
zelfs 180 verschillende etnische groepen te
onderscheiden. De kleinere, veelal groene,
gemeenten in het landelijk gebied omvatten
een omvangrijke sector zakelijke
dienstverlening, toerisme en een uitgebreid
(glas)tuinbouwcomplex.

Veiligheidsbeeld
In 2013 is het aantal misdrijven binnen de
eenheid Den Haag met 6% gedaald ten
opzichte van 2012. In alle districten was een
afname waarneembaar. Ook ten opzichte van
de voorgaande jaren heeft zich een positieve
ontwikkeling voorgedaan.
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In bovenstaande grafiek komt naar voren dat in 2013 op de meeste delictsoorten een afname van het aantal
delicten te zien is. Voor een uitsplitsing per district en nadere informatie over aantallen misdrijven per
delictsoort, verdachtenratio’s en oplossingspercentages wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013 van de
politie, Eenheid Den Haag.
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3.1 VEILIGHEIDSMONITOR 2013
De jaarlijkse Veiligheidsmonitor (VM) is een
bevolkingsonderzoek naar onveiligheidsgevoelens,
slachtofferschap, leefbaarheid in woonbuurten,
overlast van buurtproblemen en het oordeel van
de bevolking over het optreden van politie en
gemeenten en preventiegedrag. De landelijke
deelname besloeg in 2013 ruim 145.000 inwoners.
Het totale aantal respondenten in de eenheid Den
Haag was 22.488 burgers. In het algemeen wijken
de uitkomsten over 2013 voor de eenheid Den
Haag – en ook landelijk – niet af van die van de
VM 2012. Hieronder worden enkele elementen uit
de VM nader toegelicht.

Onveiligheidsgevoelens
Onveiligheidsgevoelens geven de subjectieve
beleving van de (on)veiligheid door de
(geïnterviewde) burgers weer. Deze vormen niet
zondermeer een weerspiegeling van de
ontwikkeling van de daadwerkelijk ondervonden
criminaliteit en overlast. Allerlei andere factoren,
zoals bijvoorbeeld de (maatschappelijke) aandacht
in de media en politiek, zijn daarop immers
evenzeer van invloed.
In de enquête is gevraagd of men zich wel eens
onveilig voelt en zo ja, hoe vaak. Het aandeel
inwoners van de eenheid Den Haag dat zich wel
eens onveilig voelt, ligt in 2013 op 40,1%. Ten
opzichte van 2012 (40,2%) is dit aandeel gelijk
gebleven. Het aandeel inwoners dat in 2013
aangaf zich vaak onveilig te voelen, ligt in 2013 op
2,3%. In 2012 was dit 2,6%.
Het aandeel burgers dat zich onveilig voelt in de
eigen buurt ligt aanzienlijk lager. In 2013 voelt in
de eenheid Den Haag 21,4% van de inwoners zich
wel eens onveilig en 2,2% voelt zich vaak onveilig
in de eigen buurt. Deze uitkomsten zijn
vergelijkbaar met 2012.

het laatste politiecontact; in 2012 was dit 59,7%.
Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met het
gemiddelde in Nederland.

Tevredenheid over functioneren politie
Over het functioneren van de politie in het
algemeen is in de eenheid Den Haag 32,8% van
de burgers tevreden. Dit is hoger dan het
landelijke gemiddelde (28,4%). Ten opzichte van
2012 zijn de uitkomsten vergelijkbaar.
Ten aanzien van het functioneren van de politie in
de buurt levert de VM eveneens een positieve
uitkomst op voor de eenheid Den Haag. Bijna 29%
van de inwoners van de eenheid Den Haag is in
2013 (zeer) tevreden over het functioneren van de
politie in de buurt. Dit is hoger dan het
Nederlandse totaal (ruim 25%).

Slachtofferschap
In 2013 zegt 21,1% van de inwoners van de
eenheid Den Haag dat zij in de afgelopen twaalf
maanden slachtoffer is geworden van een of meer
delicten. Hiermee is het aandeel slachtoffers ten
opzichte van 2012 ongeveer gelijk gebleven. Het
aandeel slachtoffers is in de eenheid Den Haag
wel bijna 1,5% hoger dan gemiddeld in Nederland.
Als de verschillende delictcategorieën in
beschouwing worden genomen, blijkt dat in de
eenheid Den Haag in 2013 met name het aandeel
slachtoffers van vermogensdelicten met bijna 15%
iets hoger ligt dan gemiddeld in Nederland
(13,7%). Ook is het aandeel slachtoffers van
vandalismedelicten in de eenheid Den Haag (8%)
hoger dan gemiddeld in Nederland (7,1%). De
eenheid Den Haag is daarmee vergelijkbaar met
de andere grootstedelijke regio’s. De percentages
slachtoffers van geweldsdelicten (2,3%) en
cybercrime1 (12,9%) wijken niet wezenlijk af van
de landelijke percentages.

Ervaren overlast in de buurt
In de VM wordt naar dertien vormen van overlast
gevraagd. Net als in de rest van Nederland staat in
de eenheid Den Haag de ervaren verkeeroverlast
bovenaan: 32,9% ervaart veel verkeersoverlast.
De eenheid Den Haag scoort boven het landelijke
gemiddelde voor de ervaren sociale overlast
(bijvoorbeeld dronken mensen op straat,
drugsgebruik of drugshandel of rondhangende
jongeren). In de eenheid Den Haag ervaart 11,2%
van de burgers sociale overlast in de eigen buurt
(landelijk: 9,8%). Deze uitkomsten zijn in lijn met
die van 2012.

Tevredenheid laatste politiecontact
Aan de respondenten is gevraagd of zij contact
hebben gehad met de politie in hun woonbuurt en
of zij tevreden waren over dit contact. In de
eenheid Den Haag is 56,8% (zeer) tevreden over

Aangiftebereidheid na slachtofferschap
In de VM is gevraagd of slachtoffers bij de politie
aangifte hebben gedaan van het meest recente
voorval wanneer zij slachtoffer van een misdrijf zijn
geweest. Belangrijke opmerking hierbij is dat de
aangiftebereidheid zoals hier weergegeven is,
betrekking heeft op het samenstel van de 13
delicten die in de VM aan de orde komen.
In 2013 werd in Nederland per 100 delicten in 28
gevallen aangifte gedaan bij de politie. De
percentages in de grootstedelijke eenheden liggen
daarbij in de buurt. Het percentage in de eenheid
Den Haag is met 28,6 nagenoeg gelijk aan het
landelijke percentage. Ten opzichte van 2012 is
het aantal delicten waarbij er aangifte is gedaan in
de eenheid Den Haag niet significant veranderd.
1

Het gaat om (digitale) identiteitsfraude, aan- en
verkoopfraude, hacken en cyberpesten.
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4. GEZAMENLIJKE PRIORITEIT GEWELD
Jaarlijks wordt een groot aantal inwoners
geconfronteerd met fysiek - of verbaal geweld.
De aanpak van geweld in het publieke en/of
private domein heeft hoge prioriteit, omdat
deze vorm van criminaliteit veel impact heeft
op de lichamelijke integriteit en persoonlijke
levenssfeer van de directe slachtoffers, hun
omgeving en de samenleving. Gemeenten,
OM en politie leggen de komende jaren de
focus op de aanpak van:
Geweld in algemene zin
(mishandeling, bedreiging en openlijke
geweldpleging)
Overvallen (m.n. op woningen en
winkels) en straatroof (gewelddadige
vermogenscriminaliteit)
Uitgaansgeweld
Huiselijk geweld en
kindermishandeling
Naast deze prioriteiten wordt in het kader van
geweld ook aandacht besteed aan geweld in
het maatschappelijk verkeer, waaronder:
geweld tegen functionarissen met een publieke
taak, geweld in relatie tot verkeer en vervoer,
geweld tegen LHBT’s (lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en
transgenders) en geweld in relatie tot sport.

Regionale doelstellingen geweld
Onder de noemer ‘High Impact Crime’ (HIC)
zijn diverse vormen van geweld en
vermogenscriminaliteit, zoals overvallen,
straatroof, woninginbraken en huiselijk
geweld, ondergebracht op de landelijke
gemeenschappelijke veiligheidsagenda.
Specifiek als het gaat om overvallen en
straatroven, worden integrale ambities
geformuleerd. Deze worden van ‘onderop’
opgebouwd. Aan de hand van het lokale
veiligheidsbeeld worden de beoogde resultaten
door het lokale gezag geformuleerd.
Vervolgens zal een landelijk opgeteld cijfer als
gemeenschappelijke, landelijke ambitie worden
opgenomen in de gemeenschappelijke
veiligheidsagenda. Hierover wordt door de
Minister gecommuniceerd aan de Kamer.
De integrale ambities kunnen alleen
gerealiseerd worden als elke partner zijn
bijdrage levert aan de aanpak. Dit betekent dat
zowel lokaal, regionaal als landelijk gestuurd
wordt op betrokkenheid bij de aanpak van alle
partijen.
Op landelijk niveau worden geen afspraken
gemaakt op indicatoren rond het delict geweld.
Binnen de regio wordt gestreefd naar een
verdere afname. Mede gelet op de resultaten
die de afgelopen jaren zijn behaald (binnen het
werkgebied van de eenheid Den Haag) worden
de volgende doelstellingen gehanteerd voor de
jaren 2015-2018:

Aantal misdrijven
Resultaat
Resultaat
Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling
2013
(extrapolatie)
2013
Geweld

10.871

Overvallen

140

Straatroof

813

2014

2014

2015

2016

2017

2018

< niveau
‘13
140
813

< niveau
‘14
140
811

< niveau
‘15
135
795

< niveau
‘16
130
779

< niveau
‘17
130
779

Ophelderingspercentage
Resultaat
Resultaat
Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling
2013
(extrapolatie)
2013
Overvallen
Straatroof

68%
30%

2014

2014

2015

2016

2017

2018

68%
30%

68%
30%

68%
30%

68%
30%

68%
30%
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4.1 AANPAK GEWELD (ALGEMEEN)
Om geweld in algemene zin te voorkomen en
te bestrijden, ondernemen de samenwerkende
veiligheidspartijen diverse activiteiten. Deze
worden onder de vlag van het RSIV uitgewerkt
in praktische tools/handvatten. Over de
toepassing hiervan wordt op lokaal niveau
besloten.

Burgerparticipatie
Gezamenlijk streven is het aantal burgers en
ondernemers dat op enige wijze betrokken is
bij de veiligheidszorg, te vergroten. Politie, OM
en gemeenten zullen hun kennis op dit vlak
delen en ervaringen onderling uitwisselen.
Via (gezamenlijke) communicatie binnen de
regio wordt gestimuleerd dat burgers en
ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid
pakken. Good practices die binnen de eenheid
of elders zijn opgedaan, zullen via het RSIV
worden uitgewisseld. Indien hiervoor lokaal
draagvlak bestaat, kunnen deze navolging
krijgen binnen de regio. Ook wordt aansluiting
gezocht bij goede initiatieven die door burgers
of ondernemers zelf worden genomen, zonder
de regie over te nemen.

Voorlichting aan publiek
Politie, OM en gemeenten trekken gezamenlijk
op bij het geven van voorlichting aan het
publiek, zodat binnen de regio een eenduidige
boodschap wordt gecommuniceerd. Op een
aantal thema’s worden gezamenlijke
communicatieactiviteiten ontwikkeld met het
doel om burgers meer inzicht te geven in de
achtergrond (reden) van de inzet/ activiteiten
van de veiligheidsparners en de
(tolerantie)grenzen die worden gehanteerd. Ook
wordt bekendheid gegeven aan het beleid rond en de gevolgen van geweldgebruik tegen
functionarissen met een publieke taak.
Naast deze gezamenlijke activiteiten worden
op initiatief van de afzonderlijke veiligheidspartners ook andere (voorlichtings)activiteiten
ontplooid. Bijvoorbeeld valt te denken aan
informatieavonden voor specifieke groepen,
zoals bewoners van wijken waar sprake is van
concentratie van bepaalde vormen van
criminaliteit of voorlichtingsavonden/trainingen
voor ondernemers. De ervaringen en ‘good
practices’ worden via het RSIV uitgewisseld
binnen de eenheid Den Haag.

Benutting wetgeving

In het kader van de versterking van de
heterdaadkracht worden burgers en
ondernemers gestimuleerd alert te zijn op hun
omgeving en melding te doen van
verontrustende situaties. Uitgelegd wordt waar
men voor welke situatie terecht kan en wat er
gebeurt met de melding. Vanaf 2014 belt de
politie alle aangevers van overvallen, straatroof
en woninginbraken terug. Een aantal
gemeenten maakt gebruik van de website
www.verbeterdebuurt.nl. Via deze site kunnen
problemen en ideeën over de buurt
(openbare ruimte) op een eenvoudige en
snelle manier worden aangekaart bij de
gemeente.

Op allerlei vlakken is of wordt gewerkt aan
verruiming of aanscherping van wetgeving,
bijvoorbeeld als het gaat om de Drank- en
Horecawet, de Wet Maatregelen Bestrijding
Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast
(MBVEO), de Wet Preventief Fouilleren, de
Wet Wapens en Munitie, etc. De
ontwikkelingen worden door de
veiligheidspartners nauwgezet gevolgd. Via het
RSIV wordt gedeeld wat de betekenis en
meerwaarde is voor de regionale
samenwerking.
Als het gaat om geweld, is in het bijzonder de
(te verwachten) Wet Middelentest relevant.
Hierdoor wordt het mogelijk om verdachten
van geweldsdelicten te onderwerpen aan o.a.
adem- en speekseltesten waarmee het gebruik
van alcohol en drugs vastgesteld kan worden.
Als uit de middelentest blijkt dat de verdachten
zich onder invloed van alcohol of drugs hebben
misdragen, wordt door het OM een passende,
betekenisvolle straf geëist die aansluit bij de
mogelijke achterliggende problematiek. De
middelentest wordt alleen ingezet in het belang
van het onderzoek en bij een verdenking van
een geweldsmisdrijf waarvoor voorlopige
hechtenis mogelijk is.
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4.2 AANPAK OVERVALLEN EN STRAATROOF
Donkere dagen offensief
Van vermogensdelicten zoals overvallen en
straatroof, is bekend dat deze zich met name
manifesteren in de periode oktober tot maart,
de zogenaamde “donkere dagen”. De
veiligheidspartners stellen jaarlijks een
regionaal Actieprogramma Ketenaanpak
Overvalcriminaliteit oftewel “Donkere Dagen
Offensief” (DDO) op. Hierin zijn de
maatregelen vastgelegd die de partners
nemen om het aantal overvallen en straatroven
verder terug te dringen. Een integrale aanpak via de sporen preventie, tegenhouden,
opsporen en communicatie - en het vergroten
van de heterdaadkracht staat hierin centraal.

Efficiënt toezicht
Voor delicten zoals overvallen en straatroof is
altijd een gemotiveerde dader nodig, een
bereikbaar doelwit én de afwezigheid van
adequaat toezicht. Van belang is dan ook dat
is voorzien in voldoende toezicht. Gemeentelijk
toezicht in winkelgebieden (bijvoorbeeld door
boa’s of straatstewards) is vanuit preventief
oogpunt van belang. Verscherpt toezicht en
intensievere surveillances door de politie zijn
met name cruciaal op bepaalde tijdstippen
(‘hottimes’) en risicoplaatsen waar criminelen
vaker toeslaan (‘hotspots’). In de paragraaf
overlast (hoofdstuk 8) wordt nader ingegaan
op de samenwerking tussen boa’s en politie.

Meer Heterdaadkracht
In geval van overvallen en straatroof, maar ook
bij delicten zoals winkeldiefstal en
zakkenrollerij, is van belang om de pakkans te
vergroten en de veiligheid(sgevoelens) te laten
toenemen. In dit kader kan lokaal lering
worden getrokken uit ervaringen die binnen de
eenheid of elders in het land zijn opgedaan.

Via het RSIV zullen best-practices worden
uitgewisseld.
Voorbeeld: “Meer Heterdaadkracht” in het
Haagse winkelcentrum De Leyweg.
Dankzij goede samenwerking tussen
ondernemers, gemeente, beveiligers,
politie en vrijwilligers, is sprake van meer
heterdaadaanhoudingen. Het vertrouwen
bij ondernemers en winkelend publiek is
vergroot, wat ervoor gezorgd heeft dat hun
bereidheid om misstanden te melden en
aangifte te doen, is toegenomen

Afhankelijk van de lokale omstandigheden
wordt een lokale integrale aanpak conform ‘the
Best of Three Worlds’ bepleit, waarbij o.a.
gebruik kan worden gemaakt van reeds
ontwikkelde campagnes en middelen.
Gebleken is namelijk dat het merendeel van de
straatroven in een klein aantal gemeenten van
de eenheid plaatsvindt.

Nazorg na overvallen
Slachtofferhulp Nederland, maar ook de
gemeenten, politie en OM hebben een rol in de
nazorg aan slachtoffers. In 2012 heeft een
multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit
(o.a.) vertegenwoordigers van diverse
gemeenten, Kamer van Koophandel,
Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
Slachtofferhulp Nederland, politie en de
verzekeringsbranche, een model ontwikkeld
voor de gemeentelijke nazorg na overvallen op
bedrijven en woningen. Dit is gericht op zowel
de directe slachtoffers als de omwonenden of
bedrijven in de omgeving. Het model is destijds
bekrachtigd door het Regionaal College
Haaglanden. Onder meer gaat het in op de
door de gemeenten te houden
slachtofferbezoeken en te organiseren
informatiebijeenkomsten voor bewoners en
ondernemers. Het model is inmiddels
geïmplementeerd in de voormalige regio
Haaglanden. In de komende beleidsperiode
zullen de bevindingen met dit model worden
geïnventariseerd (via het RSIV). Aan de hand
van de uitkomsten hiervan en eventuele
andere ervaringen in het land, zal bekeken
worden welk model als voorbeeld zou kunnen
dienen voor de gehele regio.
Indien de zaak zich hiervoor leent, worden
ondernemers in de omgeving van bedrijven die
overvallen zijn, door het OM uitgenodigd voor
de strafzitting. In die gevallen wordt
voorafgaand uitleg gegeven door het OM over
de procedure in de strafzitting en hetgeen
daarvan kan worden verwacht.
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4.3 AANPAK UITGAANSGEWELD
Hoewel het geweld in horecagelegenheden,
winkelgebieden en andere semi-openbare
gelegenheden de afgelopen jaren een daling laat
zien, is er geen reden om de aandacht op dit
onderwerp te laten verslappen. Zeker niet in
specifieke gebieden waar de aangiftecriminaliteit
is geconcentreerd en een minder positieve
ontwikkeling laat zien. Inzet van de
veiligheidspartners is dat uitgaan binnen de
eenheid gezellig moet blijven.

Regionaal kader uitgaansgeweld
Om het uitgaansgeweld nog verder terug te
dringen, wordt binnen de eenheid een regionaal
kader uitgaansgeweld opgesteld (via het RSIV).
Hierin zullen concrete afspraken en maatregelen
worden vastgelegd ter voorkoming van een
waterbedeffect (“horecatoerisme”). Bijvoorbeeld
kan gedacht worden aan:
 afspraken rond sluitingstijden in
gemeenten die aan elkaar grenzen of
(clusters van) gemeenten die hetzelfde
uitgaanspubliek aantrekken.
 regionale afspraken over de informatieuitwisseling rond evt. te nemen lokale
maatregelen, zoals collectieve
horecaontzeggingen.
Indien lokaal gekozen wordt voor een
dergelijk instrument, moet immers
voorkomen worden dat dit een negatieve
uitwerking heeft op andere gemeenten.
Ook kunnen regionale maatregelen
worden overwogen als blijkt dat er
personen zijn die in verschillende
gemeenten voor problemen zorgen.
Binnen de contouren van het regionale kader
worden op lokaal niveau nadere afspraken
gemaakt, met betrokkenheid van
(horeca)ondernemers. Deze worden naar
behoefte vastgelegd in (horeca)convenanten
(lokaal maatwerk). De Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan (KVU) kan hierbij behulpzaam zijn. Ook
kan gedacht worden aan (districtelijke) bundeling
van toezichtcapaciteit met het oog op de
handhaving van de Drank- en Horecawet. In een
aantal gemeenten binnen de regio is hiermee
inmiddels ervaring opgedaan.

vervanging van de benodigde apparatuur en de
capaciteit die met het uitkijken van camera’s is
gemoeid, zijn de mogelijkheden van cameratoezicht
beperkt. Over de inzet van camera’s en (dekking
van) de daarmee gemoeide kosten, zal op niveau
van de eenheid Den Haag een nieuw kader worden
opgesteld. Hierin zal worden aangesloten op het
landelijk referentiekader dat in ontwikkeling is en
nieuw te verwachten wetgeving waardoor het
bestaand gemeentelijk toezicht met vaste camera’s,
kan worden verruimd door ruimere toepassing van
flexibel cameratoezicht (in helmen, op voertuigen of
vanuit (onbemande) luchtvaartuigen). In het
regionale kader zal ook worden ingegaan op
technologische ontwikkelingen, zoals Automatic
NumberPlate Recognition (ANPR). Over de feitelijke
toepassing van cameratoezicht wordt op lokaal
niveau besloten.

Uitwisseling best-practices
Verschillende gemeenten in de regio hebben een
integrale aanpak “Veilig Stappen” opgesteld en/of
ervaring opgedaan met acties zoals “Stappen
zonder klappen”. Hierbij is veelal sprake van
samenwerking tussen (horeca)ondernemers, politie,
gemeenten, portiers, vervoersbedrijven, etc. De
ervaringen en resultaten worden via het RSIV
uitgewisseld. Succesvolle projecten kunnen naar
behoefte geïmplementeerd worden.
De politie maakt gebruik van het instrument
uitgaansgeweld. Dit is medio 2014 uitgebracht in het
kader van het Landelijke programma Aanpak
Geweld. Het instrument is een vertaling van
wetenschappelijke en praktische kennis naar het
politiewerk op straat. Horecacoördinatoren en
wetenschappers hebben het instrument ontwikkeld
voor horecacoördinatoren en hun teamchefs, ter
ondersteuning van de lokale aanpak van
uitgaansgeweld.

Regionaal kader cameratoezicht
Cameratoezicht is - mits gericht toegepast - een
effectief middel bij het terugdringen van
criminaliteit en overlast in de openbare ruimte.
Inmiddels wordt dit instrument in diverse
gemeenten toegepast. Mede gezien de kosten
van aanschaf, installatie, onderhoud en
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4.4 AANPAK HUISELIJK GEWELD
Zoals ook beschreven in de landelijke,
gemeenschappelijke veiligheidsagenda 20152018, komt huiselijk geweld, waaronder geweld
tegen ouders en kindermishandeling, nog
onvoldoende aan de oppervlakte. Onder meer
moet ingezet worden op bevordering van de
aangiftebereidheid, een verbetering van de
registratie en verkorting van doorlooptijden.

Doorontwikkeling ketenaanpak
De komende jaren wordt ingezet op de
doorontwikkeling van de ketenaanpak op het
niveau van de regionale eenheid; een
samenhangend aanbod van preventie,
vroegsignalering, repressie, adequate opvang,
hulpverlening en nazorg voor slachtoffers,
plegers en omstanders. Naast gemeenten, OM
en politie zijn instanties zoals de Reclassering
en het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling (AMHK) hierin belangrijke
partners.

Consequente toepassing
huisverbod

Door tijdig informatie te delen, kan meer proactief,
aan de voorkant van de problematiek opgetreden
worden.

Systeemgericht werken
Als het gaat om de aanpak van daders wordt in
overleg met partners zoals de Veiligheidshuizen en
het AMHK, gewerkt met een model dat rekening
houdt met de verschillen tussen geweldsplegers en
de oorzaken van hun gedrag. Op basis hiervan kan
de meest effectieve aanpak bepaald worden.
Gezamenlijke inzet is ook om de kennis en kunde
rond de achterliggende oorzaken van geweld te
verbeteren en afspraken te maken over het meest
effectieve hulptraject (vrijwillig of gedwongen).
Interventies richten zich bij voorkeur echter niet
alleen op de daders, maar ook op het systeem
waarbinnen het delict wordt gepleegd. Bijvoorbeeld
het gezin, de partnerrelatie of een andere
afhankelijkheidsrelatie. In de komende
beleidsperiode wordt deze systeemgerichte manier
van werken nader vormgegeven.

Voor de meest kwetsbaren in de samenleving,
zoals kinderen en ouderen, is het vermogen om
zichzelf te beschermen tegen inbreuken op de
lichamelijke en geestelijke integriteit, gering. De
komende beleidsperiode wordt erop ingezet om
de Wet op het tijdelijk huisverbod consequent
toe te passen, ter voorkoming van nieuw
huiselijk geweld (herhaling). Het huisverbod
wordt niet alleen toegepast in situaties waarin
recent een incident heeft plaatsgevonden, maar
ook in gevallen van ernstig vermoeden van
gevaar voor de veiligheid van kinderen (proactief).
Om tijdig in te spelen op signalen van
kindermishandeling of geweld tegen
ouders/ouderen, is belangrijk dat sprake is van
goede informatie-uitwisseling tussen de
veiligheidspartners en instanties zoals het AMHK
en Jeugdzorg. Met Jeugdzorg is (landelijk in
2007) door de politie een convenant opgesteld
waardoor gegevensuitwisseling tussen
Jeugdzorg en de politie mogelijk is. Met de
transitie van Jeugdzorg in 2015 is het van
belang om op landelijk niveau deze
gegevensuitwisseling opnieuw te borgen.
Ook artsen, verpleegkundigen, docenten en
andere professionals hebben een belangrijke
signalerende rol. De verplichte meldcode
geweld, die per 2013 in werking is getreden, kan
behulpzaam zijn om vaker, sneller en
adequater in te grijpen bij vermoedens van
geweld in afhankelijkheidsrelaties.
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4.5 GEWELD IN HET MAATSCHAPPELIJK
VERKEER
Naast de hiervoor genoemde, geprioriteerde
geweldsvormen, besteden de veiligheidspartners
aandacht aan de veilige publieke taak, alsmede
geweld in relatie tot verkeer en vervoer, geweld
tegen lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's)
en geweld in relatie tot sport.

Veilige publieke taak
Om de verantwoordelijkheid voor alle
functionarissen met een publieke taak waar te
maken, blijven de veiligheidspartners binnen het
werkgebied van de regionale eenheid Den Haag
de komende jaren inzetten op: het consequent
melding maken en registreren van incidenten,
een actief aangifte- en vervolgingsbeleid en het
optimaliseren van de bekendheid, uitvoering en
borging van geweldsprotocollen.
De aanpak heeft niet alleen betrekking op
“traditionele” groepen zoals politie, brandweer en
ambulancepersoneel, maar ook op bijvoorbeeld
scheidsrechters, buschauffeurs en metro-, tramen treinbestuurders.
Met het oog op een eenduidige, effectieve en
snelle afhandeling van agressie en geweld tegen
werknemers met een publieke taak, wordt
uitvoering gegeven aan de “eenduidige
landelijke afspraken (ELA) opsporing en
vervolging incidenten Veilige Publieke Taak”
(2010). De opsporing en vervolging van
verdachten van agressie en geweld tegen
functionarissen met een publieke taak heeft
hoge prioriteit bij politie en OM. Zo veel mogelijk
wordt een “Lik-op-stuk”-reactie toegepast en
vindt schadeverhaal plaats op de dader. Vanuit
de organisaties wordt passende ondersteuning
geboden in dit traject.
Elke veiligheidsorganisatie heeft een eigen
verantwoordelijkheid richting getroffen
werknemers. De manieren waarop deze wordt
ingevuld, worden gedeeld via het RSIV.
Bijvoorbeeld wordt lering getrokken uit
ervaringen die zijn opgedaan met loketten voor
getroffen werknemers. Best practices en de ‘do’s
and don’ts’ worden uitgewisseld.

Verkeersveiligheid
In een aantal gemeenten en enkele district(en)
binnen de eenheid Den Haag is de
verkeersveiligheid als specifiek aandachtspunt
benoemd in het integrale veiligheidsbeleid. In dit
regionaal beleidsplan is dit onderwerp niet als
gezamenlijke prioriteit benoemd. Dit neemt niet weg
dat verkeersveiligheid de nodige aandacht krijgt in
het verlengde van de prioriteiten op regionaal
niveau. De veiligheidspartners werken bijvoorbeeld
nauw samen om de verkeersstromen rond grote
evenementen en sportwedstrijden in de regio in
goede banen te leiden.
In het kader van de regionale prioriteit geweld is
tevens relevant dat gebleken is dat
verkeersincidenten regelmatig leiden tot (zinloos)
geweld. Asociaal (rij)gedrag, verkeersovertredingen
en verbale reacties van betrokkenen kunnen dit
versterken. Intentie is om landelijke campagnes
hieromtrent ook regionaal te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gerichte handhaving op
strategische locaties en controles op het gebruik van
alcohol en/of drugs in het verkeer. Vanuit nieuwe
wetgeving kunnen bestuurders verplicht worden
getest op het rijden onder invloed van drugs.
Binnen het domein verkeer en vervoer lijkt het
grootste risico op geweld in het openbaar vervoer te
liggen. Het personeel krijgt de nodige aandacht via
de aanpak veilige publieke taak, maar ook worden
maatregelen genomen om de veiligheid van
reizigers te bevorderen. In opdracht van het
Stadsgewest Haaglanden en de Provincie ZuidHolland zijn binnen de eenheid Den Haag afspraken
gemaakt tussen vervoerbedrijven, gemeenten,
politie en OM om het veiligheidsgevoel van reizigers
en personeel te verbeteren en het aantal incidenten
in en rond het openbaar vervoer terug te dringen.
Onder meer wordt geïnvesteerd in de informatieuitwisseling tussen partners en het organiseren van
aanspreekpunten bij betrokken organisaties.
Overige maatregelen liggen in de sfeer van (extra)
controleteams, cameratoezicht en opleiding van
personeel.

Mede door de komst van internet, Youtube,
sociale media, etc. kan het optreden van de
politie en andere veiligheidspartners nauwlettend
worden gevolgd door de burger. De veiligheidspartners maken hun werknemers meer
vertrouwd met de werking van social media.
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4.5 GEWELD IN HET MAATSCHAPPELIJK
VERKEER
Geweld tegen LHBT’s
Recent heeft de minister toegezegd aan COC
Nederland dat de politie meer prioriteit zal geven
aan geweld tegen LHBT’s (lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en
transgenders).
Enkele maatregelen die het kabinet wil nemen, zijn
het stimuleren van de aangiftebereidheid en een
betere registratie van het geweld of discriminatie
tegen LHBT’s. Ook wordt ingezet op het vergroten
van de weerbaarheid van kwetsbare groepen.
Vanuit het OM wordt in dergelijke zaken op zitting
de maatschappelijke afwijzing van discriminatie
naar voren gebracht. De strafeis in
discriminatiezaken wordt met 50% of 100%
verzwaard.
De overheid wil de veiligheid, weerbaarheid en
sociale acceptatie van LHBT’s ook op lokaal
niveau versterken. Daarom werkt de overheid
samen met 41 koplopergemeenten, waaronder
een vijftal gemeenten uit de regio. Deze
gemeenten zetten zich in voor homoemancipatie met behulp van een financiële
bijdrage van het kabinet. Bijvoorbeeld wordt
geïnvesteerd in de opleiding van
jongerenwerkers, het tot stand brengen van
veilige ontmoetingsplaatsen voor jonge homo’s,
maatschappelijke hulpverlening en het
organiseren van activiteiten op scholen.
Binnen de regio zullen de kennis en ervaringen
van de koplopergemeenten worden uitgewisseld.

In 2013 heeft de minister van V&J een
intensiveringstraject gelanceerd om geweld op
sportvelden te voorkomen en te
bestrijden. Een van de maatregelen betreft het
Meldpunt Sport en Geweld; 0800 – 22 99 555, dat
24 uur per dag en 7 dagen per week wordt bemand.
Meldingen over geweld worden via dit punt
doorgemeld aan de contactpunten van politie en
KNVB. Afhankelijk van de situatie worden passende
maatregelen getroffen (opvolgen van aangiften,
inschakelen Slachtofferhulp, procesbegeleiding, etc.).
Met name als het gaat om de “risicoverenigingen” –
waar regelmatig extreem geweld plaatsvindt – kan
een ketenaanpak uitkomst bieden; een gezamenlijke
inzet van sportverenigingen, partners zoals de
KNVB, politie (wijkagenten), gemeenten en
maatschappelijke partners zoals jeugd- en
opbouwwerk, scholen, Halt, etc.
Binnen (enkele gemeenten in) de regio wordt
verkend wat de voetbalclubs en de partners uit de
zorg- en veiligheidsketen voor elkaar kunnen
betekenen, door actief met elkaar in gesprek te
gaan. Ook is/wordt ervaring opgedaan met
samenwerkingsovereenkomst(en) ter bevordering
van de sportiviteit en het respect in en rond de
sportvelden. Veelal worden deze initiatieven
getrokken vanuit de sector Sport. Gelet op de relatie
die sport heeft met de veiligheidszorg, worden de
ervaringen die hiermee worden opgedaan, via het
RSIV gedeeld.

Binnen de politie is in samenwerking met het
OM, het COC en Bureau Discriminatiezaken een
training ontwikkeld met een tweeledig doel;
intern zorgen voor een veiliger werkomgeving en
extern de drempel verlagen voor LHBT’s om
aangifte te doen van geweld of discriminatie.

Geweld en sport
Uit onderzoek naar excessief geweld op en om
voetbalvelden (Politie&Wetenschap, 2013) blijkt
dat “licht” fysiek en verbaal geweld daar vaak
voorkomt. Het kan een voedingsbodem vormen
voor excessief voetbalgeweld. De veiligheidspartners vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun eigen verantwoordelijkheid
pakken. Daarbij is wel van belang om zicht te
hebben op de omvang en de ernst van het geweld
zodat adequate maatregelen gestimuleerd kunnen
worden. Het doen van aangifte is echter geen
vanzelfsprekendheid voor de verenigingen en
wordt vaak overgelaten aan de slachtoffers zelf.
18

4.6 AANPAK GEWELD (SAMENVATTING)
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Regionale activiteiten geweld 2015-2018
Algemeen
Gezamenlijke, regionale publieks/voorlichtingscampagne op specifieke thema’s.
Uitwisseling kennis en ervaringen t.a.v. burgerparticipatie via het RSIV.
Delen van betekenis/meerwaarde en benutten nieuwe wetgeving (wet MBVEO, DHW, Wet Middelentest, etc.)
via het RSIV.
Overvallen en straatroof
Uitvoeren gezamenlijk actieprogramma (Donkere Dagen Offensief).
Uitwisseling en uitrol best-practices rond vergroting heterdaadkracht via het RSIV.
Evaluatie en eventuele actualisatie van het model (oud HGL) voor de gemeentelijke nazorg na overvallen op
bedrijven en woningen. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen elders, wordt bekeken welk model als
voorbeeld kan dienen voor de gehele regio.
Geweld rond uitgaan
Opstellen van een regionaal kader uitgaansgeweld, ondersteund door het RSIV.
Maken van regionale afspraken over de inzet van camera’s en de daarmee gemoeide kosten..
Uitwisseling van ervaringen, aanpak en resultaten “Veilig Stappen” via het RSIV.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Doorontwikkeling ketenaanpak; een samenhangend aanbod van preventie, vroegsignalering, repressie,
adequate opvang, hulpverlening en nazorg voor slachtoffers, plegers en omstanders. Benutting ZSM.
Consequente toepassing Wet tijdelijk huisverbod (ook bij kindermishandeling en geweld tegen
ouders/ouderen).
Vormgeven systeemgerichte manier van werken.
Geweld in het maatschappelijk verkeer (Veilige Publieke Taak, Verkeersveiligheid, Geweld tegen LHBT’s,
Geweld en Sport)
Consequent melding maken en registreren van incidenten, stimuleren van een actief aangifte- en
vervolgingsbeleid.
Optimaliseren van de bekendheid, uitvoering en borging van protocollen Veilige Publieke Taak, via het RSIV.
Uitwisseling van kennis en ervaringen rond de aanpak, delen van best-practices, via het RSIV.
Werknemers toerusten op de werking van social media.
Informatie-uitwisseling tussen partners en het organiseren van aanspreekpunten bij betrokken organisaties als
het gaat om veiligheid in het OV, via het RSIV.
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5. GEZAMENLIJKE PRIORITEIT WONINGINBRAAK
Woninginbraak is een delict met een grote
impact op de slachtoffers (een ‘high impact
crime’). Het idee dat iemand in je huis is
geweest, soms zelfs terwijl je sliep, is voor veel
mensen erg aangrijpend en zij voelen zich
hierdoor vaak langere tijd onveilig. Na een forse
toename van het aantal woninginbraken in de
periode 2005 – 2011, zowel landelijk als in de
eenheid Den Haag, is in 2012 en 2013 een
daling ingezet. Om deze daling te doen
doorzetten en structureel te maken, blijven veel
inspanningen nodig van alle betrokken partijen.
Landelijk heeft de minister van V&J de
doelstelling bepaald op 65.000 woninginbraken
in 2017; een daling van zo’n 25%. Om deze
doelstelling te bereiken, is in de gemeenschappelijke veiligheidsagenda afgesproken dat
landelijk wordt ingezet op onder meer:
Vergroten van de toepassing van het
Keurmerk Veilig Wonen (KVW), bijvoorbeeld
door middel van een (financiële) regeling om
woningcorporaties, grotere verhuurders en
particuliere woningbezitters te stimuleren tot
toepassing van preventiemaatregelen en het
bewegen van verzekeraars om te komen tot
uniform beleid om maatregelen conform
KVW te stimuleren.
Aanpassen van wetgeving, zoals
strafverzwaring bij art. 311 sr.
(voorbereidingshandelingen) en aanpassing
van het Bouwbesluit zodat toepassing KVW
verplicht wordt bij nieuwbouw van woningen.
Zorgen voor voldoende capaciteit bij het NFI
voor het veilig stellen van DNA-sporen.

Regionale doelstellingen
woninginbraak
Woninginbraak is benoemd op de landelijke,
gemeenschappelijke veiligheidsagenda onder de
noemer HIC. Zoals ook bij overvallen en
straatroven het geval is, worden op het gebied
van woninginbraak integrale ambities
geformuleerd die van ‘onderop’ worden
opgebouwd op basis van de regionale/lokale
doelstellingen. Voor de eenheid Den Haag zijn
onderstaande doelstellingen geformuleerd.
Hierbij is gekozen voor een realistisch scenario,
waarbij rekening wordt gehouden met de reeds
ingezette daling van het aantal woninginbraken
in de eenheid Den Haag. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen pogingen en geslaagde
woninginbraken. Doelstelling is dat binnen het
totaal aantal woninginbraken het relatieve
aandeel pogingen stijgt ten opzichte van de
voltooide woninginbraken.

Woninginbraak (totaal aantal voltooid en pogingen)
Resultaat

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

9.359

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

- Voltooid

6.059

6.000

5.900

5.800

5.700

5.700

- Poging

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.700

Ophelderingspercentage (ratio) woninginbraak
Resultaat

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11%

11%

11%

11%

11%

11%

Het ophelderingspercentage is het aantal
misdrijven dat in een periode is opgehelderd
(overdracht door politie aan OM, HALT, STOP,
Transactie en sepot) gedeeld door het aantal
misdrijven dat ter kennis is gekomen in dezelfde
periode * 100%. Strikt genomen gaat het hierbij
niet om een ophelderingspercentage, maar om

een ‘ophelderingsratio’. In de berekening wordt rekening
gehouden met het na-ijleffect; de ophelderingen kunnen
dus ook misdrijven uit de voorgaande periode betreffen.
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5.1 AANPAK WONINGINBRAAK
Integrale aanpak
Een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor
zowel proactie en preventie als repressie en
nazorg is essentieel om het aantal
woninginbraken blijvend te doen dalen.
Betrokken partijen zijn onder andere de burger,
de gemeente, politie, OM, woningcorporaties,
architecten en verzekeraars. Zo hebben
burgers een eigen verantwoordelijkheid voor
het zorgvuldig afsluiten van de woning en het
nemen van maatregelen om de kans op
inbraken te verkleinen. Tevens kunnen zij door
alert te zijn op hun (woon)omgeving, relevante
signalen doorspelen aan de verantwoordelijke
instanties en zo de heterdaadkracht van de
politie versterken. Via sociale media, Burgernet
en campagnes als ‘112 daar pak je inbrekers
mee’, ‘Witte Voetjes’ en ‘Licht zet inbrekers in
het zicht’ worden burgers voorgelicht en
opgeroepen alert te zijn.
Lokaal en districtelijk zijn al diverse plannen en
toolkits ontwikkeld om het aantal
woninginbraken terug te dringen. Zo is er in het
district Alphen aan den Rijn-Gouda een
‘basispakket’ en een ‘pluspakket’ woninginbraken ontwikkeld, gericht op preventie,
bewustwording en burgerparticipatie, toezicht
en handhaving, vergroting heterdaadkracht en
de strafrechtelijke vervolging van verdachten.
Dergelijke goede voorbeelden worden
regionaal, via het RSIV, gedeeld en benut voor
een regionale tool.

Keurmerk Veilig Wonen

Hotspots, hotshots, hot victims
Afhankelijk van de lokale omstandigheden wordt een
lokale integrale aanpak conform ‘the Best of Three
Worlds’ gehanteerd, op grond van gedegen probleemen informatieanalyses.
De focus van het preventieve en repressieve deel van
de (probleemgerichte) aanpak ligt op de zogeheten
hotspots, hotshots en hot victims. Zo zorgt ongerichte
politiesurveillance niet voor minder woninginbraken,
maar gerichte surveillance op hotspots daarentegen
wel. Ook zorgen vrijblijvende preventieadviezen,
nieuwsbrieven en folders door de brievenbus of via
internet niet voor meer preventieve maatregelen door
bewoners; gerichte voorlichtingsacties in gebieden
met veel woninginbraken (hotspots) echter wel.
Bruikbare instrumenten hierbij zijn matrixborden,
informatiebijeenkomsten en bewonersbrieven.
Daarnaast wordt er specifieke voorlichting
georganiseerd voor kwetsbare doelgroepen (de hot
victims) door gemeenten en woningcorporaties. In
Leiden is bijvoorbeeld extra aandacht voor studenten,
die vaak nonchalant omgaan met het afsluiten van hun
kamer/woning.
De aanpak van hotshots en hot groups krijgt onder
meer vorm in de Veiligheidshuizen, waar een
persoonsgerichte aanpak wordt vormgegeven voor
daders van high impact crime, waaronder
woninginbraken.
Uit onderzoek is tevens gebleken dat het risico op
herhaald slachtofferschap bij woninginbraak hoog is,
omdat inbrekers het huis al kennen en de gestolen
spullen meestal snel vervangen worden door nieuwe.
Als ze terugkomen, gebeurt dat meestal binnen een
maand. Maatregelen als een (mobiel) inbraakalarm en
nieuw hang- en sluitwerk kunnen de kans op herhaald
slachtofferschap verkleinen.

In het kader van pro-actie is het Keurmerk
Veilig Wonen (KVW) een beproefd instrument.
KVW Nieuwbouw stelt op planologisch en
stedenbouwkundig niveau veiligheidseisen aan
de openbare ruimte, kavels, complex en aan
de woning zelf. Onderzoek toont aan dat de
kans op inbraak in een woning met het KVW
significant lager is dan in een woning zonder
keurmerk.
Gemeenten streven ernaar het percentage
woningen met het KVW in hun gebied te
verhogen. Cruciaal en randvoorwaardelijk
hierbij is de ondersteuning vanuit het Rijk. In
het kader van de landelijke gemeenschappelijke veiligheidsagenda zijn afspraken
opgenomen over maatregelen die het Rijk
neemt om het gebruik van het KVW te
stimuleren (zie vorige pagina).
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5.2 AANPAK WONINGINBRAAK, HELING
EN MOBIEL BANDITISME
Versterken informatiepositie
De politie analyseert alle gegevens over
aantallen inbraken, tijdstippen, werkwijzen,
daders en dadergroepen om zo de
informatiepositie te versterken. Met name
tijdens de donkere dagen is hiervoor extra
capaciteit beschikbaar in het kader van het
Donkere Dagen Offensief. De informatie wordt
gedeeld met gemeenten en het OM, waarbij
bekeken wordt of (accent)verschuivingen in de
aanpak nodig zijn.

Heling
Een andere pijler in de aanpak van woninginbraak is het tegengaan van heling. Burgers
moeten zich meer bewust worden van het feit
dat de goederen die ze willen kopen, gestolen
kunnen zijn en dat het kopen van gestolen
goederen strafbaar is. Immers: “zonder heler
geen steler”. Via de website Stopheling.nl
kunnen burgers controleren of de spullen die
zij willen aanschaffen in de database van
gestolen voorwerpen voorkomen. Ook staat er
informatie op de site over heling.
Daarnaast zal bekeken worden of het Digitaal
Opkoperregister (DOR) in de eenheid Den
Haag breder toegepast kan worden. Het DOR,
waarin bedrijven die goederen kopen van
particulieren registreren wat ze kopen en van
wie, moet het huidige papieren registratieboek
op den duur gaan vervangen. In een aantal
gemeenten in de eenheid Den Haag, zoals
Leiden en Delft, wordt al gewerkt met het
DOR. In 2014 is het voornemen om een pilot in
de gemeente Den Haag te starten en op basis
van de resultaten van de pilot te bekijken of
algehele implementatie in de eenheid wenselijk
is. Daarbij wordt ook het aspect van controle
van het DOR meegenomen. Over de
implementatie vindt separate besluitvorming in
het RBO plaats.

Mobiel banditisme
Een deel van de criminaliteit in Nederland wordt
gepleegd door rondtrekkende dadergroepen, onder
andere afkomstig uit Oost- en Centraal Europa. Zij
houden zich bezig met verschillende vormen van
vermogenscriminaliteit, zoals woninginbraken,
skimming, winkeldiefstal, zakkenrollerij en diefstal uit
auto’s en vrachtwagens. Criminaliteit door
rondtrekkende dadergroepen wordt mobiel banditisme
genoemd.
Mobiel banditisme vraagt om een andere aanpak dan
misdrijven gepleegd door lokale daders. In de periode
2015 - 2018 ligt de focus van de aanpak van mobiel
banditisme op betere informatie-uitwisseling, zowel
binnen de politie als tussen de betrokken partners en
zowel nationaal als internationaal. Het gaat hierbij om
informatie gericht op het identificeren van daders,
dadergroepen, verblijfplaatsen, veelgebruikte routes,
facilitators en helers. Landelijk is afgesproken dat elke
eenheid van de politie minimaal twee interventies per
jaar pleegt, gericht op mobiel banditisme. Het gaat hier
om grootschalige acties, bijvoorbeeld het controleren
van verkeersstromen op risicotijdstippen door middel
van ANPR.
De politie zoekt hiervoor nauwe samenwerking met
het bestuur. Ook in reguliere verkeerscontroles is de
politie alert op mobiel banditisme, door bijvoorbeeld te
controleren op inbrekerswerktuigen. Gebleken is dat
de leden van rondtrekkende dadergroepen vaak een
uitvalsbasis hebben in (grotere) gemeenten.
Gemeenten kunnen dan ook een belangrijke rol
spelen als het gaat om het doorbreken van de
gelegenheidsstructuur (tegengaan overbewoning,
onterechte uitkeringen), verbetering van de registratie
en verhoging van de alertering bij o.a. evenementen
en vakantieparken. Via het RSIV worden de opgedane
kennis en ervaringen uitgewisseld.
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5.3 AANPAK WONINGINBRAAK
(SAMENVATTING)

Activiteiten woninginbraak 2015-2018
1
Vormgeven van een integrale, probleemgerichte aanpak rond hotspots, hotshots / -groups, hottimes
(conform ‘the Best of Three Worlds’). Op basis van de plannen van aanpak die op districtsniveau zijn
opgesteld, zal door het RSIV een ‘toolkit’ woninginbraak worden ontwikkeld.
2
Bij een piek in het aantal woninginbraken worden door gemeenten, OM, politie en andere (in)direct
betrokken (voorlichtings)activiteiten ontplooid, om burgers te stimuleren alert te zijn op hun
woonomgeving, melding te doen van verontrustende situaties, preventiemaatregelen te treffen en deel te
nemen aan burgeractiviteiten zoals buurtpreventieteams e.d. (ijzer smeden als het heet is).
3
Gemeenten streven ernaar het percentage woningen met het KVW in hun gebied te verhogen.
Concretisering van deze ambitie vindt plaats op lokaal niveau.
4
De politie zet in op het vergroten van de pakkans van daders van woninginbraken, o.a. door het
vergroten van de heterdaadkracht door het gebruik van real time intelligence, social media, Burgernet en
innovatieve toepassingen.
5
De politie doet onderzoek naar dadergroepen en hun methoden en stelt deze kennis, o.m. via het RSIV,
ter beschikking aan de andere partners.
6
De politie organiseert minimaal twee keer per jaar een grootschalige interventie, gericht op mobiel
banditisme.
7
Mogelijke implementatie Digitaal Opkoperregister (DOR) in de eenheid Den Haag, op basis van de
resultaten van de pilot in de gemeente Den Haag en bestuurlijke besluitvorming hieromtrent.
8
De gemeenten spannen zich in om de gelegenheidsstructuur rond mobiel banditisme te doorbreken.
Kennis en ervaringen hieromtrent worden regionaal uitgewisseld via het RSIV.
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6. GEZAMENLIJKE PRIORITEIT JEUGDOVERLAST EN JEUGDCRIMINALITEIT
Met de meeste jongeren in onze regionale
eenheid gaat het gelukkig goed. Een relatief
klein gedeelte zorgt echter voor overlast of
belandt in de criminaliteit. Dit risico is het
grootst bij jongeren die te maken hebben met
een combinatie van risicofactoren, zoals
spijbelen, geen startkwalificatie hebben, geen
werk, laag inkomen, schulden, alcohol- en
drugsgebruik, beperkte verstandelijke
vermogens en gezinsproblematiek.
Overlastgevend gedrag speelt zich af de
openbare ruimte en ligt op het grensgebied
tussen hinderlijk gedrag dat niet strafbaar is,
en strafbaar gedrag dat niet altijd wordt
bestraft. Bij het strafbare gedrag gaat het
vooral om lichtere en middelzware vormen van
regelovertredingen zoals vernielingen,
vuiloverlast, intimiderend gedrag en
overtredingen van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Daarnaast kan sprake zijn
van (overmatig) alcohol- en/of drugsgebruik,
wat naast overlast en veiligheidsrisico’s ook
risico’s voor de gezondheid van de jongeren
met zich meebrengt.
Overlastgevend en crimineel gedrag door
jeugd vindt vaak plaats in groepsverband.
Problematische jeugdgroepen worden
geïnventariseerd met behulp van de shortlistmethodiek, die onderscheid maakt tussen
hinderlijke, overlastgevende en criminele
jeugdgroepen. Daarnaast worden in de
eenheid Den Haag criminele jeugdnetwerken
onderscheiden. De afgelopen jaren is namelijk
gebleken dat tussen verschillende criminele
jeugdgroepen sprake is van onderlinge
samenwerking bij het ontplooien van crimineel
gedrag. Door deze verwevenheid of verbinding
is de scheidslijn tussen deze groepen
vervaagd en is de term crimineel jeugdnetwerk
een betere typering die meer recht doet aan de
werkelijkheid.

Integrale aanpak
Bij de aanpak van overlast en criminaliteit door
jongeren is het van groot belang om aan de
voorkant van het probleem te komen, in plaats
van alleen reactief op te treden. Het vroegtijdig
signaleren van zorgwekkende gevallen door
school, huisarts of het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) is cruciaal. Hoe vroeger er
ingegrepen wordt, hoe groter de kans dat een
criminele carrière wordt voorkomen. Een
integrale en sluitende aanpak - bestaande uit
proactieve, preventieve, repressieve
maatregelen en nazorg - is hierbij essentieel,
zowel vanuit de invalshoek veiligheid als vanuit
onderwijs, zorg en welzijn.
Er zijn veel instanties betrokken bij de aanpak
van jeugdoverlast en -criminaliteit, zoals de
gemeenten, het OM, CJG, jongerenwerk,
onderwijs, GGD, Bureau Halt, Raad voor de
Kinderbescherming, Reclassering, Bureau
Jeugdzorg en de politie. Goede afspraken over
de informatie-uitwisseling zijn dan ook
noodzakelijk. Op diverse plaatsen in de regio
wordt inmiddels gewerkt met convenanten op
basis waarvan informatie-uitwisseling mogelijk
is. De Veiligheidshuizen in Leiden, Gouda en
Den Haag en casusoverleggen elders in de
regio spelen hierbij een belangrijke rol.

Regionale doelstellingen
jeugdcriminaliteit
De aanpak van jeugdcriminaliteit is benoemd
op de landelijke, gemeenschappelijke
veiligheidsagenda. De landelijke doelstelling is
dat wordt ingezet op de aanpak van criminele
jeugdgroepen en netwerken, maar ook op het
voorkómen van nieuwe groepen/netwerken en
het doorgroeien van overlastgevende leden
naar crimineel. Daarnaast wordt binnen de
regio onverkort ingezet op de aanpak van alle
criminele jeugdgroepen en -netwerken in de
eenheid.
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6.1 AANPAK JEUGDOVERLAST EN
JEUGDCRIMINALITEIT
Aanpak problematische
jeugdgroepen
De aanpak van criminele, overlastgevende en
hinderlijke jeugdgroepen volgt de strategie van
‘the Best of Three Worlds’: probleemgericht,
informatiegestuurd en samen met de burger.
Met behulp van de shortlist-methodiek worden
de problematische jeugdgroepen in de eenheid
Den Haag minimaal één keer per jaar in kaart
gebracht. In het lokaal veiligheidsoverleg wordt
het beeld van de jeugdgroepen aangevuld met
informatie van alle betrokken instanties.
De lokale driehoek en/of het districtscollege
besluit welke groepen met voorrang worden
aangepakt. Voor de geprioriteerde criminele
groepen wordt een Probleemgerichte
Dadergroepanalyse en een Tactische
Dadergroepanalyse uitgevoerd. Daarmee
worden de groep, de slachtoffers, de omgeving
en of gelegenheidsstructuren maar ook de
individuele leden in beeld gebracht. De
verdiepende analyse geeft handvatten voor
een concreet plan van aanpak, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen de
persoonsgerichte aanpak (casusoverleg in het
Veiligheidshuis), groepgerichte aanpak (breken
van de negatieve groepsdynamiek) en
gebiedsgerichte aanpak (verbeteren fysieke
leefbaarheid in de buurt). De gemeente heeft
de eindregie op de aanpak van problematische
groepen; het OM heeft de regie op het
opsporingsdeel van de aanpak van criminele
jeugdgroepen. Een aanpak waarover in
gezamenlijkheid wordt besloten en die een
duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden
kent, draagt de beste kans op resultaat in zich.
Hierbij heeft ook de burger een belangrijke rol;
denk aan de inzet van rolmodellen en
burgercoaches.
De inventarisatie van de problematische
jeugdgroepen met behulp van de shortlistmethodiek wordt op dit moment landelijk
herzien. Wenselijk is te komen tot een systeem
dat recht doet aan het fluïde karakter van
jeugdgroepen en de actualiteit. Het beeld zou
zoveel mogelijk ‘real time’ beschikbaar moeten
zijn, in plaats van een jaarlijks uitgevoerde
(statische) inventarisatie. Onderzocht wordt of
de validiteit van de inventarisatie vergroot kan
worden door de professionele kennis van
onder andere de wijkagent en jongerenwerkers
te combineren met systeemkennis. Daarbij zou
de huidige (soms arbitraire en niet altijd
sluitende) indeling in drie categorieën

worden vervangen door een typering op basis
van hoger, midden en lager risico op recidive
inzake HIC delicten.

Wet MBVEO en preventieve last
onder dwangsom
Naast de persoonsgerichte en groepsgerichte
aanpak zijn diverse bestuurlijke maatregelen
tegen jeugdoverlast mogelijk, zoals de
(preventieve) last onder dwangsom en inzet
van de Wet Maatregelen Bestrijding
Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast
(MBVEO). De burgemeester speelt een
belangrijke rol bij het opleggen van deze
maatregelen, die ook hun nut hebben bewezen
tijdens evenementen als de jaarwisseling en
diverse kampioenschappen (EK, WK).
Als het gaat om de Wet MBVEO is
geconstateerd dat deze nog beter benut kan
worden door dit instrument meer structureel in
te zetten. Naast de inzet bij de jaarwisseling en
voetbaltoernooien, biedt de wet bijvoorbeeld
mogelijkheden om bij de aanpak van overlast
in wijken en buurten maatwerk te leveren. Voor
een succesvolle toepassing van deze
maatregel is noodzakelijk dat ordentelijke
dossiers gevormd worden. Goede informatieuitwisseling tussen de veiligheidspartners is
dan ook essentieel. Hierover worden
afspraken gemaakt tussen betrokken partners.

Drank- en Horecawet
Alcohol- en drugsgebruik vormen niet alleen
een gevaar voor de gezondheid van de
jongere, maar zijn ook belangrijke
risicofactoren bij overlast en criminaliteit door
jeugd. Per 1 januari 2014 is de Drank- en
Horecawet (DHW) aangescherpt. De leeftijd
waarop alcohol mag worden gekocht, is
verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook zijn
gemeenten verplicht in een preventie- en
handhavingsplan vast te leggen hoe ze
invulling geven aan de DHW. Deze plannen
zijn in 2014 opgesteld en vastgesteld. Waar
mogelijk werken gemeenten samen in de
uitvoering van de handhaving van de DHW.
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6.2 AANPAK JEUGDOVERLAST EN
JEUGDCRIMINALITEIT (SAMENVATTING)
Activiteiten Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit 2015-2018
1
Jaarlijks (minimaal) wordt het aantal problematische jeugdgroepen geïnventariseerd, zolang nog niet voorzien is
in een dynamisch systeem dat recht doet aan het actuele beeld. In de lokale driehoek of het districtscollege
wordt besloten over de prioritering.
2
De politie voert Probleemgerichte Dadergroepanalyses (P-DGA) en een Tactische Dadergroepanalyses (T-DGA)
uit op geprioriteerde jeugdgroepen en deelt deze informatie met de betrokken partners ten behoeve van de
integrale aanpak.
3
Er wordt (landelijk) een nieuwe methodiek ontwikkeld om problematische jeugdgroepen in kaart te brengen.
4
Er wordt in de regio verder gewerkt aan het realiseren van een gedegen, sluitende ketenstructuur van waaruit de
aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren structureel wordt vormgegeven. Daarbij is sprake
van een snelle en complete informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners, heldere samenwerkingsverbanden
en een adequate aansluiting op elkaars taken en bevoegdheden. Basis vormen de Veiligheidshuizen en lokale
casusoverleggen.
5
Bredere toepassing Wet MBVEO. Veiligheidspartijen en ketenpartners maken afspraken over de informatieuitwisseling voor dossieropbouw met het oog op het nemen van maatregelen op grond van deze wet.
6
Gemeenten voeren de in 2014 vastgestelde preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet uit.
Waar mogelijk wordt samengewerkt in de uitvoering van de handhaving van de DHW en worden best practices
uitgewisseld (via het RSIV).
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7.

GEZAMENLIJKE PRIORITEIT
ONDERMIJNING

Ondermijning is een containerbegrip waar
diverse vormen van georganiseerde misdaad
onder geschaard worden. Wat zij gemeen
hebben, is dat er een sterkte verwevenheid
tussen “bovenwereld” en “onderwereld”
bestaat en dat de criminele activiteiten een
corrumperend en ondermijnend effect op de
samenleving en haar instituties hebben.
De georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit in Nederland is een florerende
industrie waar miljarden euro’s in omgaan.
Criminelen verdienen geld aan onder meer
hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit,
fraude en witwassen en schuwen het gebruik
van grof geweld niet. Maar zonder hulp van de
bovenwereld, geen succesvolle onderwereld.
Criminele ondernemers zijn voor hun
‘business’ afhankelijk van allerlei legale
voorzieningen en sectoren in de bovenwereld.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om financiële
dienstverleners die de criminele winsten
witwassen. Maar het gaat ook om de
noodzakelijke legale logistieke voorzieningen,
infrastructuren, technische expertise en de
overheid als vergunningverlener. In de
verwevenheid die daardoor ontstaat tussen
onder- en bovenwereld, schuilt het
ondermijnende karakter van de
georganiseerde criminaliteit.
Achter veel georganiseerde criminaliteit zitten
criminele samenwerkingsverbanden (csv’s).
Het gaat hierbij niet om hiërarchisch
gestructureerde organisaties die zich op één
vorm van criminaliteit richten, maar om
gelegenheidsnetwerken die in verschillende
samenstellingen en op verschillende plaatsen
verschillende soorten delicten plegen.
In de komende jaren willen we als lokale,
regionale en landelijke overheid één front
vormen tegen een aantal geprioriteerde
vormen van ondermijnende criminaliteit. De
landelijke gemeenschappelijke
veiligheidsagenda bevat de volgende
geprioriteerde onderwerpen: drugscriminaliteit
(waaronder georganiseerde hennepteelt),
witwassen/vastgoed, mensenhandel- en
smokkel, fraude en milieucriminaliteit.
Daarnaast geven we in de eenheid Den Haag
prioriteit aan de aanpak van outlaw motorcycle
gangs (OMG’s).

Als het gaat om het tegengaan van
ondermijning is ook de voorbeeldfunctie van de
veiligheidspartners zelf van groot belang. De
overheid en haar functionarissen (politieke
ambtsdragers en ambtenaren) spelen immers
een belangrijke en ingrijpende rol in het leven
van de burgers. Bijvoorbeeld als het gaat om
het verlenen van vergunningen, het
controleren van voorschriften en het heffen van
belastingen. Ook beschikt de overheid over de
bevoegdheid om (desnoods met dwang of
geweld) de naleving van wetten af te dwingen.
De burger is dus in sterke mate afhankelijk van
de overheid. Dat betekent tegelijkertijd dat een
niet-integere overheid tot het verlies van het
vertrouwen van de burger in de overheid leidt.
Bovendien behoort de overheid het goede
voorbeeld te geven, doet zij dit niet dan zullen
ook de burgers zich op hun beurt minder
gebonden voelen aan de spelregels van het
maatschappelijke verkeer en de daarbij
behorende waarden en normen.

Doelstellingen ondermijning
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is
benoemd in de landelijke, gemeenschappelijke
veiligheidsagenda. De algemene doelstelling,
het terugdringen van de georganiseerde
criminaliteit, wordt gerealiseerd door een
drietal doelen:
Op zowel landelijk als regionaal niveau
verder investeren in de integrale aanpak
van ondermijning;
Met deze integrale aanpak meer criminele
samenwerkingsverbanden bestrijden door
middel van een subjectgerichte aanpak
(integrale top x) van sleutelfiguren/
facilitators en verstoring van criminele
bedrijfsprocessen;
Meer barrières opwerpen ter voorkoming
van ondermijning.
Concreet doel voor de politie en OM is om
meer csv’s strafrechtelijk aan te pakken. De
doelstelling, zoals opgenomen in de landelijke
veiligheidsagenda, is 950 csv’s op landelijk
niveau.
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7.1 AANPAK ONDERMIJNING
Integrale aanpak
Georganiseerde criminaliteit wordt veelal niet
gepleegd door strak georganiseerde
hiërarchische organisaties, maar door
gelegenheidsstructuren die dan weer in de ene
en dan weer in een andere samenstelling
opereren. De aanpak richt zich daarom op
sleutelfiguren, sleutelplaatsen en sleutelspecialismen. Door cruciale personen
(waaronder facilitators uit de “bovenwereld”) of
plekken “uit te schakelen”, wordt getracht
meerdere gelegenheidsstructuren te
ontwrichten.
Om een integrale netwerkaanpak van
verschillende vormen van georganiseerde
criminaliteit te stimuleren en faciliteren, is
binnen het verzorgingsgebied van de eenheid
Den Haag het Regionaal Informatie en
Expertisecentrum (RIEC) opgericht. De
verbinding tussen de verschillende
samenwerkende partners op strategisch
niveau vindt plaats binnen de Stuurgroep
RIEC. In het RIEC Den Haag werken de
volgende veiligheidspartijen en ketenpartners
samen:
Partij
Gemeenten /
Provincie ZuidHolland
Politie

Rol/verantwoordelijkheid
Bestuursrechtelijke aanpak

Strafrechtelijke aanpak
(en bestuursrechtelijk voor
wat betreft de aanpak van
criminele vreemdelingen)
Openbaar Ministerie Strafrechtelijke aanpak
Belastingdienst
Fiscale aanpak
FIOD, Inspectie SZW Strafrechtelijke aanpak
en KMar
Inspectie SZW arbeid Bestuursrechtelijke aanpak

Het RIEC richt zich primair op de
ondersteuning ten aanzien van de volgende
thema’s: georganiseerde hennepteelt,
mensenhandel, vastgoedfraude / witwassen en
handhavingsknelpunten (waaronder de
OMG’s). Op deze thema’s vinden verschillende
activiteiten plaats, die worden uitgewerkt in de
jaarplannen van het RIEC.

instrumenten, volgens het principe “Integraal,
tenzij....”. Dit vereist een verregaande
samenwerking tussen alle betrokken partners.
Door samen iedere keer te bepalen welke
organisatie(s) het meest effectief het
veiligheidsprobleem kan aanpakken, de
criminele organisatie kan afbreken of barrières
kan opwerpen, zijn we succesvoller dan als
iedereen apart opereert.
In de Leidraad “Integraal, tenzij…” van de
Stuurgroep Geïntegreerde aanpak
Georganiseerde Criminaliteit (GOC) worden
handvatten gegeven hoe een dergelijke
aanpak in zijn werk gaat. Informatiedeling is
hierbij uiteraard cruciaal. Het RIEC-convenant
biedt de juridische grondslag om informatie te
kunnen delen. Er is de afgelopen jaren veel
verbeterd op dit vlak, maar nog altijd is het
delen van informatie geen vanzelfsprekendheid. Het Rijk spant zich in voor het wegnemen
van wettelijke barrières voor informatiedeling,
zo is vastgelegd in de landelijke veiligheidsagenda. Daarnaast is van groot belang dat
partners elkaar vertrouwen en dat er een
cultuur is van gezamenlijk aanpakken, in plaats
van zelf te willen “scoren”. De komende jaren
blijft dit onderwerp dan ook volop in
ontwikkeling.

Awareness
Zoals ook beschreven in de landelijke
veiligheidsagenda, wordt ingezet op het
stimuleren van de weerbaarheid: burgers,
bedrijven, branches en publieke partijen
moeten zich bewust worden van hun
vermogen om op te treden tegen
ondermijnende criminaliteit met oog voor het
achterliggende maatschappelijke probleem.
De informatiepositie wordt versterkt door alle
ogen en oren van de veiligheidspartners in te
zetten. Dit betekent awareness creëren bij
zoveel mogelijk spelers in het publieke domein,
dus ook wijkagenten, BOA's, bouw- en
woningtoezicht, burgers, etc. Deze
‘buitendienstmedewerkers’ worden getraind
om meervoudig te kijken en signalen van
ondermijning op te pakken.

Het is noodzakelijk om als één georganiseerde
overheid op te treden tegen de georganiseerde
criminaliteit. Een effectieve overheid is in staat
tot het inzetten van al haar bestuurlijke,
strafrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke
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7.1 AANPAK ONDERMIJNING (VERVOLG)
Bestuurlijke CBA
Om de juiste keuzes te kunnen maken voor
wat betreft de integrale aanpak van
ondermijning is van belang om inzicht te
hebben in de wijze waarop de boven- en
onderwereld met elkaar zijn verweven. Daarom
wordt in gezamenlijkheid jaarlijks, te beginnen
in 2014, een Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (BCBA) opgesteld. In een BCBA
staan de geprioriteerde vormen van
ondermijnende criminaliteit centraal. In 2014
wordt gestart met het thema georganiseerde
hennepteelt in relatie tot vastgoed.
Informatie van de verschillende partners Belastingdienst, gemeenten, politie en OM wordt samengebracht met als doel een
antwoord te krijgen op de vraag, welke
(netwerken van) personen zich bezighouden
met ondermijnende activiteiten, hun werkwijze
en (faciliterende) gelegenheidsstructuren. Op
basis van de informatie in de BCBA zullen in
de Integrale Ondermijningsstuurploeg (IGOS)
op regionaal niveau keuzes worden gemaakt
ten aanzien van concreet aan te pakken
casussen. Behalve voor het aanpakken van
criminele samenwerkingsverbanden kan de
BCBA kan ook gebruikt worden om in de lokale
RIEC-overleggen keuzes te maken op
gemeentelijk niveau.

Afpakken
Bij de integrale aanpak van georganiseerde
criminaliteit is altijd expliciete aandacht voor
het afpakken van crimineel vermogen. Bij een
opsporingsonderzoek wordt vaak ook een
financieel onderzoek ingesteld. Daarbij wordt
een ontnemingsrapportage opgemaakt, waarin
wordt berekend wat een verdachte heeft
“verdiend” met zijn criminele activiteiten. Een
ontnemingsmaatregel kan vervolgens bij
afzonderlijke rechterlijke beslissing worden
opgelegd aan een veroordeelde. Ook kan de
rechter verbeurdverklaring uitspreken van in
beslag genomen geld/goederen. Het doel van
beide maatregelen is om de veroordeelde
terug te plaatsen in de vermogenspositie die
hij/zij had voor het plegen van het strafbare
feit. Afpakken dient echter niet beperkt te zijn
tot de strafrechtelijke aanpak en ook niet tot
alleen de financieel-economische delicten. Het
huidige afpakken wordt verbreed naar het
integraal afpakken, met gebruikmaking van de
RIEC-structuur. Overal waar regelovertreding
en illegaal of onrechtmatig voordeel aan de
orde is, zal afpakken deel uit moeten gaan
maken van de interventies. Daar is een breed

instrumentarium voor beschikbaar
(strafrechtelijk, fiscaal, bestuurlijk, etc).
Ook gemeenten kunnen bijdragen aan het
afpakken (aanpakken bijstandsfraude, via
vergunningverlening etc).
De landelijke doelstelling, zoals vastgelegd in
de landelijke veiligheidsagenda, is om de
opbrengst van het strafrechtelijk afpakken te
laten stijgen naar 115,6 miljoen euro in 2018.
Daarnaast worden de opbrengsten uit het nietstrafrechtelijk afpakken inzichtelijk gemaakt.
Op landelijk niveau wordt door het platform
GOC een format ontwikkeld voor een
eenduidige wijze van registreren.

Wet Bibob
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) heeft
als doel te voorkomen dat de overheid
onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door
middel van het verlenen van vergunningen en
subsidies of bij aanbestedingen. Dit betekent
dat bestuursorganen bij de beoordeling van
een aanvraag de integriteit van de aanvrager
kunnen onderzoeken. Op 1 juli 2013 is de
gewijzigde Wet Bibob in werking getreden met
als voornaamste wijziging dat deze wet is
uitgebreid met diverse sectoren, waaronder de
vastgoedsector en de kansspelsector. Voor de
gemeentelijke vergunningen en ontheffingen
geldt dat de Wet Bibob niet meer de branches
en sectoren noemt waarbinnen de Wet Bibob
geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen
welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een
gemeentelijke verordening, onder de werking
van de Wet Bibob moeten vallen. Dit moet het
gebruik van de Wet Bibob door gemeenten
vergemakkelijken. Het doel is om in 2015-2018
de toepassing van de Wet Bibob door
gemeenten in onze eenheid te intensiveren.
Het RIEC Den Haag ondersteunt gemeenten
hierbij door het bevorderen van de
implementatie van de regionale Bibobbeleidslijn in alle gemeenten en de inzet van
dit instrument in de praktijk.
29

7.2 AANPAK OMG’S
Zowel landelijk als binnen de eenheid zijn
spanningen zichtbaar geworden tussen diverse
outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Dit is
vermoedelijk het gevolg van een onderlinge
strijd, met als twistpunt welke OMG in welke
criminele sector de meeste invloed heeft en als
gevolg daarvan het meeste geld verdient.
Deze spanningen - met soms ernstige
gevolgen - zijn de exponenten van de
onderliggende georganiseerde criminaliteit,
waaraan een groot aantal OMG-leden – al dan
niet onder dekking van de OMG – zich
schuldig maakt.

vergunningplichtig maken van ride-outs, door deze
op grond van de APV als evenement aan te merken.
Ook kan de wet Bibob worden ingezet om
vergunningen, subsidies en aanbestedingen waar
OMG’s bij betrokken zijn, te weigeren. Voor de
Belastingdienst heeft de aanpak van de OMG als
handhavingsknelpunt hoge prioriteit. Binnen de
politie wordt veel energie gestoken in het verkrijgen
en behouden van een goede informatiepositie.
Hierdoor is het mogelijk snel in te spelen
(strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk) op incidenten.
Ook is in april 2014 een landelijke werkinstructie
opgesteld, waarmee een eenduidig politieoptreden
wordt beoogd.

Het OM, gemeenten, Belastingdienst en politie
werken nauw samen om de onderliggende
strafbare feiten aan te pakken en escalatie te
voorkomen. In het Landelijk Strategisch
Overleg, onder voorzitterschap van de
burgemeester van Enschede, worden de
actualiteiten besproken en de integrale aanpak
vormgegeven. Maatregelen die het bestuur
kan nemen, zijn bijvoorbeeld het

7.3 AANPAK MENSENHANDEL & PROSTITUTIE
Mensenhandel, waaronder seksuele- en
arbeidsuitbuiting, is één van de speerpunten van
het RIEC en ook een gezamenlijke prioriteit voor
de periode 2015-2018. Uit onderzoek is gebleken
dat slachtoffers van mensenhandel vaak te werk
worden gesteld in de escortbranche, omdat deze
branche veel moeilijker is te controleren dan de
raam- en clubprostitutie. Toezicht op de nietlocatie gebonden seksbranche, zoals de
escortbranche, is lastiger vanwege de snelle
verplaatsing van de activiteiten. Ook de opsporing
vergt een specialistische capaciteit, omdat “vraagen-aanbod” voornamelijk op websites met elkaar
in verbinding worden gebracht. Een effectieve
aanpak van onder andere seksuele uitbuiting
vereist dat alle partners intensief met elkaar
samenwerken. Zo voert de politie regelmatig
controles uit in de escortbranche en de
thuisprostitutie, onder meer door zich als
potentiële klant voor te doen op de verschillende
websites. Ook wordt elke vergunde seksinrichting
jaarlijks minimaal zes maal gecontroleerd op
naleving van de vergunningsvoorschriften,
minderjarigheid en illegaliteit van aanwezige
dames.

In de gemeente Den Haag worden deze controles
integraal uitgevoerd, door de gemeente en de
politie, in het Haags Economisch Interventieteam
(HEIT) Prostitutie. Ook de Belastingdienst,
Inspectie SZW en het UWV participeren in het
HEIT. Waar nodig en gewenst kan het HEIT
Prostitutie in de toekomst ook controles elders in
de regionale eenheid uitvoeren. Hierover vindt in
dat geval eerst bestuurlijke besluitvorming plaats.
In maart 2014 is de nieuwe Wet regulering
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
ingediend bij de Tweede Kamer. Een van de
maatregelen in de wet is dat de minimumleeftijd
voor prostitutie naar 21 jaar wordt verhoogd. Ook
verbiedt het wetsvoorstel het uitoefenen van een
seksbedrijf zonder vergunning en komt er een
landelijk register van geweigerde, geschorste en
ingetrokken vergunningen voor prostitutiebedrijven. In de eenheid Den Haag wordt
gestreefd naar een regionaal handhavingsarrangement op het terrein van thuisprostitutie en
escortservices, ter voorkoming van het
waterbedeffect.
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7.4 AANPAK HENNEPTEELT
De aanpak van georganiseerde hennepteelt is
voor het lokale niveau van groot belang in
verband met gevaarlijke woonsituaties, diefstal
van elektriciteit, verloedering en verpaupering
van de woonomgeving en het witwassen van
crimineel geld. Hennepteelt genereert hoge
winsten en is dan ook zeer aantrekkelijk voor
de georganiseerde misdaad. Ook blijken
georganiseerde hennepteelt en vastgoedfraude vaak samen te gaan. De daders zijn
meestal georganiseerde criminelen, die soms
misbruik maken van mensen in een kwetsbare
positie door hen af te persen en te bedreigen.
Vanwege het ondermijnende effect van de
georganiseerde hennepteelt is het onderkennen van criminele structuren en
samenwerkingsverbanden achter de
georganiseerde hennepteelt een belangrijke
doelstelling. Intensieve samenwerking tussen
veiligheidspartijen en ketenpartners, het delen
van beschikbare informatie en afstemming van
de interventies zijn van essentieel belang om
criminele netwerken en faciliteerders te kunnen

opsporen en aanpakken. De integrale
netwerkaanpak van hennepteelt wordt in de
komende periode nog verder geïntensiveerd.
Alle bovengenoemde elementen (integrale
aanpak, afpakken, Bibob) komen hierin terug.
De toepassing van het barrièremodel vormt in
dit verband een belangrijk hulpmiddel.

7.5 AANPAK FRAUDE
Fraude is een verzamelbegrip voor een breed
scala aan kleinere en grotere delicten.
Vanwege fraudes met toeslagen in 2013 is
fraudebestrijding hoog op de politieke agenda
geplaatst. Eind 2013 is een “Rijksbrede
aanpak van fraude” gestart waar ook de politie
betrokkenheid bij heeft. Regionaal ligt het
accent vooral op de aanpak van horizontale
fraude: fraude in het particuliere geld- en
goederenverkeer, waarvan burgers en
bedrijven slachtoffer zijn. Dit veroorzaakt grote
financiële schade bij burgers en bedrijven en
ondermijnt het vertrouwen in een veilig
handels- en betalingsverkeer. Voorbeelden
van horizontale fraude zijn: vastgoedfraude –
dat vaak samengaat met witwassen –, fraude
met betaalproducten (skimming, fishing),
verzekeringsfraude en identiteitsfraude.

onderdeel van de aanpak en is primair gericht
op schadevergoeding aan slachtoffers.

De aanpak van fraude krijgt een extra impuls
doordat zij is opgenomen als prioriteit in de
landelijke veiligheidsagenda. Doelstelling is het
versterken van de aanpak van horizontale
fraude door het treffen van preventieve
maatregelen en het afhandelen van meer
zaken. Gestreefd wordt naar een landelijke
stijging in het aantal strafzaken met 50% in
2018 (t.o.v. 2014). Afpakken van crimineel
verkregen vermogen is een belangrijk

Gemeenten hebben ook een belangrijk
aandeel in de bestrijding van fraude,
bijvoorbeeld als het gaat om identiteits- en
documentfraude. Deze fraude wordt gepleegd
met het oog op het verkrijgen van verblijfsrecht
in Nederland en levert grote maatschappelijke
schade op in de vorm van onterecht verstrekte
uitkeringen en voorzieningen. Gemeenten,
politie en OM bestrijden dit door stelselmatige
controle van gebruikte (bron)documenten en
door opsporing en vervolging.

Bij de invulling van haar taak binnen de
fraudebestrijding zal de politie de focus gaan
leggen op een brede integrale aanpak (van
preventie tot repressie) samen met het
bestuur, het OM en andere ketenpartners. Er
vindt een verschuiving plaats van een meer
incidentgerichte, gefragmenteerde aanpak,
naar een proactieve, integrale aanpak die
scherper focust op de ernstige vormen van
fraude (kwetsbare slachtoffers en/of
stelselmatige daders, omvang financiële
schade en ondermijnend karakter). Hierbij
wordt ingezet op de aanpak van onderliggende
structuren. Tevens wordt ingezet op een
subjectgerichte aanpak van beroepsfraudeurs.
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7.6 AANPAK ONDERMIJNING
(SAMENVATTING)

Activiteiten Ondermijning 2015-2018
Algemeen
1
Jaarlijks wordt een Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse opgesteld door het RIEC, waarin steeds een
ander thema wordt uitgediept.
2
Verbreding van de aanpak afpakken naar integraal afpakken (strafrechtelijk, fiscaal, bestuurlijk).
3
Intensiever gebruik van de Wet Bibob bij het verlenen van vergunningen, toewijzen van subsidies en
gunnen van aanbestedingen.
4
Vergroting van de awareness rond ondermijnende criminaliteit bij zoveel mogelijk spelers in het publieke
domein, dus ook wijkagenten, BOA's, bouw- en woningtoezicht, burgers, etc.
OMG’s
5
Voeren van een integrale aanpak tegen OMG’s. Onderzoeken en uitvoeren van bestuurlijke maatregelen
om ride-outs en andere evenementen door OMG’s te voorkomen.
Mensenhandel en prostitutie
6
Opstellen regionaal handhavingsarrangement op het terrein van prostitutie en escortservices,
ondersteund door het RSIV.
Hennepteelt
7
Intensivering integrale aanpak hennepteelt.
Fraude
8
Verder vormgeven en intensiveren integrale aanpak fraude.

.
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8. GEZAMENLIJKE PRIORITEIT OVERLAST
& MAATSCHAPPELIJKE ONRUST
Binnen het werkgebied van de eenheid Den
Haag doen zich diverse fenomenen voor die
leiden tot overlast of maatschappelijke onrust.
Hoewel deze zich niet altijd vertalen in
criminaliteitscijfers, hebben deze wel invloed op
de gevoelens van onveiligheid.
In gevallen waar deze een regionale uitstraling
(kunnen) hebben, worden de krachten van de
veiligheidspartners zoveel mogelijk gebundeld
om de problematiek effectief te lijf te gaan. Dit is
het geval als het gaat om:
Overlast
Drugsgerelateerde overlast

kunde, bevoegdheden en wenselijkheid. Gelet
op de variëteit en verschillende behoeften
binnen de regio zullen diverse scenario’s worden
geïntroduceerd waarlangs de samenwerking en
aansturing – binnen de landelijke kaders en
regelgeving – gestalte kan krijgen. Hiermee zal
proef worden gedraaid.
Op strategisch niveau wordt de keuze rond de
inzet van boa’s en het model waarlangs de
samenwerking met de politie plaatsvindt,
gemaakt in de lokale driehoeken of
districtscolleges. Concrete uitwerking krijgt
gestalte in lokale handhavingsarrangementen.

Aanpak hulpverlening/GGZ
Terugkeer delinquenten
Radicalisering en Polarisatie
Discriminatie
Evenementen en jaarwisseling

Overlast
Uit de Veiligheidsmonitor 2013 komt naar voren
dat 27% van de inwoners van het werkgebied
van de eenheid Den Haag aangeeft veel overlast
te ervaren van de ‘verloedering van de fysieke
woonomgeving’. Het gaat daarbij om zaken
zoals graffiti, hondenpoep, vervuiling en
vernielingen.
In de praktijk spelen gemeentelijke handhavers
een belangrijke rol om zaken op het terrein van
leefbaarheid, verloedering en overlast in de
openbare ruimte aan te pakken. Van belang is
dat alle “ogen en oren” op straat op de meest
effectieve en efficiënte manier worden ingezet
om krachtig op te treden tegen overlast en
onveiligheid. Hierin is ook een rol voor burgers
weggelegd.
Met name als het gaat om zaken die op het
snijpunt liggen van de leefbaarheidshandhaving
en strafrechtelijke handhaving is van belang dat
de veiligheidspartners gezamenlijk optrekken,
zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van
ieders bevoegdheden en competenties.
Een verbeterde samenwerking bij de inzet van
boa’s en de politie kan zorgen voor efficiënter
toezicht en handhaving. Hiertoe zullen de
mogelijkheden van intensivering van de
samenwerking en eenduidige sturing worden
onderzocht.
Taakafbakening tussen politie en de gemeente
vindt plaats op basis van verantwoordelijkheid,
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8.1 DRUGSGERELATEERDE OVERLAST
Drugsgerelateerde overlast
Uit de Veiligheidsmonitor 2013 is ook gebleken
dat de eenheid Den Haag boven het landelijke
gemiddelde scoort voor de ervaren sociale
overlast. Hieronder valt overlast door: dronken
mensen op straat, drugsgebruik/drugshandel,
buurtbewoners en rondhangende jongeren. In de
eenheid Den Haag ervaart 11,2% van de
burgers sociale overlast in de eigen buurt
(landelijk: 9,8%).

kennis, aanpak en ervaringen uit op het gebied
van drugsgerelateerde overlast. Bekeken wordt
in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om te
komen tot een gezamenlijke aanpak. Hierbij
zullen ook relevante contacten en ervaringen uit
het land worden betroken. Ook zal het beleid
rond coffeeshops worden uitgewisseld en
afgestemd in gebieden waar dat relevant is.

Drugsgerelateerde overlast komt ook in de
gebiedsscans van diverse gemeenten in de
regio als aandachtspunt naar voren. Dit kan
gerelateerd worden aan plekken of panden waar
drugs worden gedeald of gebruikt, maar ook aan
drugsgebruikers of dealers die op straat zorgen
voor overlast, crimineel gedrag of vervuiling.
Naast (gevoelens van) onveiligheid kan het
leiden tot waardedaling van woningen of
omzetdaling van winkeliers in buurten waar
drugsgebruik voorkomt.
De drugsproblematiek hangt vaak samen met
problemen als werkloosheid, dakloosheid of een
verslaving. De aanpak wordt daarom niet alleen
vanuit de invalshoek veiligheid, maar ook vanuit
de zorgkant vormgegeven. Want dan kunnen
ook de achterliggende oorzaken aangepakt
worden.
Optreden tegen drugsgerelateerde overlast
vanuit de veiligheidsoptiek is ook mogelijk op
grond van onder andere de Wet MBVEO, de
preventieve last onder dwangsom, de Opiumwet
en de APV. Te denken valt aan een blowverbod,
(bestuurlijk) gebiedsverbod of een aanwijzing
noodgebied.
Drugsoverlast op straat blijkt lastiger aan te
pakken dan drugsoverlast vanuit drugspanden of
openbare inrichtingen. Hoewel van belang is om
kwetsbare gebieden te beschermen, moet
tevens rekening worden gehouden met
mogelijke stigmatiserende effecten die van de
maatregelen uit kunnen gaan. Ook moet
voorkomen worden dat overlastgevend gedrag
van enkelen gevolgen heeft voor de
bewegingsvrijheid van alle anderen die zich in
een aangewezen gebied begeven.
In het kader van de regionale samenwerking is
van belang om zoveel mogelijk een “waterbedeffect” te voorkomen. Risico is immers dat
drugsdealers of gebruikers zich verplaatsen naar
andere gebieden binnen de regio. Via het RSIV
wisselen vertegenwoordigers van de diverse
gemeenten, politie en OM naar behoefte
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8.2 AANPAK HULPVERLENING/GGZ
In de praktijk wordt de politie vaak als eerst
aangewezene benaderd om problemen van
overlastgevend gedrag en uitingen van verwarde
personen op te lossen. Voor zover sprake is van
(strafrechtelijke) overtredingen of voortdurende
verstoring van de openbare orde, pakt de politie
zijn rol. De hulpverlening heeft echter ook een
verantwoordelijkheid bij diagnose en opvang van
personen met een psychiatrische problematiek.
Mensen die verward zijn, moeten naar een voor
hen passend zorgkader worden begeleid, in
nauwe samenwerking tussen de
veiligheidspartners en zorginstellingen.
De gevolgen die de bezuinigingen en
hervormingen in de zorg hebben voor de
leefbaarheid en veiligheid, zijn moeilijk in te
schatten. Deze ontwikkelingen mogen er niet toe
leiden dat verwarde personen op straat gaan
zwerven of dat handhavingscapaciteit onnodig
wordt ingezet voor zorg.

In eerste instantie kunnen alleen de basisteams
van de politie in Den Haag gebruik maken van
deze faciliteit, die overigens is ondergebracht
binnen het hoofdbureau van de politie. De
huidige capaciteit van de OVP is daarop
berekend. De komende beleidsperiode worden
de ervaringen met de OVP in Den Haag
gemonitord en wordt geïnventariseerd in
hoeverre in andere gemeenten binnen de
eenheid behoefte is aan een dergelijke
voorziening. De eventuele realisering daarvan is
wel afhankelijk van het beschikbaar komen van
financiële middelen. Daarbij worden de in die
gemeenten werkzame zorginstellingen
betrokken.

De veiligheidspartners willen daarom in nauwe
samenwerking met de zorginstellingen de
opvang van verwarde personen integraal gaan
vormgeven. Daarbij wordt ingezet op de
vroegsignalering van zorgwekkende gevallen.
Dit beperkt zich niet tot GGZ-zaken, maar heeft
ook betrekking op bijvoorbeeld huiselijk geweld,
jeugdproblematiek, verslavingsproblematiek,
criminaliteit door verstandelijk gehandicapten en
vergrijzingsproblematiek.
In 2014 is in Den Haag een opvanglocatie
geopend voor verwarde personen (OVP). Dit is
een initiatief van de politie, de gemeente Den
Haag en Parnassia. Cliënten worden
aangebracht door de Haagse basisteams van de
politie bij dit speciale zorgloket, dat 24/7 open is.
Het zorgteam beoordeelt daar alle verwarde
personen, ook als ze voor een misdrijf zijn
aangehouden of agressief of verslaafd zijn. Als
de verwarde persoon voor een misdrijf is
aangehouden, dan wordt deze overgedragen
aan arrestantenzorg. De politie is dan
eerstverantwoordelijk. Wanneer geen sprake is
van strafbare feiten, is de zorginstelling
verantwoordelijk voor de opvang van de
verwarde persoon in het OVP.
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8.3 AANPAK TERUGKEER DELINQUENTEN
Ervaring binnen de regio is dat terugkeer van
personen die zijn veroordeeld voor ernstige
zedenmisdrijven of andere ernstige
(gewelds)misdrijven, voor veel ophef kan
zorgen. Zowel uit de praktijk als uit recent
onderzoek van Politie&Wetenschap (2014) is
gebleken dat burgemeesters bij crisissituaties
een spilfunctie hebben. Zij kunnen een deescalerende rol vervullen door persoonlijk
betrokken te zijn bij de gesprekken met de
zedendelinquent en verontruste burgers.
Het verstrekken van informatie aan (onwonende)
burgers versus de te betrachten geheimhouding
kan in de praktijk een dilemma vormen.
Burgemeesters, wijkagenten en hulpverleners
hebben niet in alle situaties duidelijke
bevoegdheden of mogelijkheden om gegevens
te verzamelen en op grond daarvan op te treden,
zeker zolang de delinquent zich niet schuldig
maakt aan strafbare feiten. De (te verwachten)

Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en
vrijheidsbeperking schept in de toekomst
mogelijk ruimere mogelijkheden.
Ook wordt ingezet op het voorkomen van
recidive, onder meer met behulp van
programma’s voor de nazorg aan exgedetineerden. Hierbij zijn betrokken:
gemeenten, penitentiaire inrichtingen, het
ministerie van Justitie, Veiligheidshuizen, UWV,
CWI en maatschappelijke organisaties, zoals
woningcorporaties en zorginstellingen.
Door ervaringen binnen de regio uit te wisselen,
willen de veiligheidspartners elkaar helpen met
het omgaan met vergelijkbare situaties. Daarbij
wordt rekening gehouden met de bevinding dat
een standaard aanpak niet werkt in dergelijke
crisissituaties en dat maatwerk altijd
noodzakelijk is.

.

8.4 AANPAK POLARISATIE&RADICALISERING
Het aantal Jihad-reizigers vanuit Nederland naar
strijdgebieden zoals Syrië, Afghanistan, Irak,
Somalië en Mali, is groeiende. Een deel hiervan
is afkomstig uit het werkgebied van de eenheid
Den Haag. Deze Jihad-reizigers kunnen
radicaal, getraumatiseerd en in hoge mate
geweldsbereid terugkeren.
Om de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te
onderkennen en in te dammen, is een integrale
aanpak ontwikkeld waarin politie, OM,
gemeenten en de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
nauw samenwerken. Via de Veiligheidshuizen
worden alle relevante dossiers die binnen de
eenheid spelen, integraal aangepakt. Hierbij
wordt kennis uitgewisseld tusen de
Veiligheidshuizen. Ook gaat aandacht uit naar
personen die zich bezig houden met rekrutering
en het uitreizen faciliteren. Voor de gemeenten
is een rol weggelegd als het gaat om de
zorg/begeleiding aan terugkerende Jihadreizigers.

Om vroegtijdig zorgwekkende situaties te
signaleren en escalatie te voorkomen, wordt
geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken en
het versterken van de informatiepositie.
Welzijnswerkers, leraren, hulpverleners en
andere professionals worden gestimuleerd
signalen tijdig te melden.
Per geval wordt bekeken of en zo ja welke
interventies gewenst zijn en wie ze kan
uitvoeren. Zo nodig wordt gekozen voor een
bovenlokale aanpak. Waar (nog) nodig en
gewenst, worden convenanten gesloten ten
behoeve van de informatie-uitwisseling tussen
betrokken partners.

Bovendien hebben de gemeenten een
belangrijke rol als het gaat om het voorkomen
van polarisatie en radicalisering. Dit beperkt zich
niet tot moslimradicalisering en islamisering,
maar richt zich ook op bijvoorbeeld
rechtsextremisme en radicalisering,
linksextremisme en antiglobalisme en
dierenrechtenactivisme. Hiertoe wordt
samengewerkt met inwoners, maatschappelijke
organisaties en andere overheidsinstellingen.

36

8.5 AANPAK DISCRIMINATIE
Discriminatie en maatschappelijke uitsluiting op
grond van bijvoorbeeld geloofsovertuiging,
afkomst, handicap of seksuele geaardheid vraagt
om een stevige en adequate reactie van de
overheid. Op lokaal niveau kunnen incidenten snel
leiden tot maatschappelijke onrust en openbare
orde problematiek. Het is belangrijk om vroegtijdig
signalen van discriminatie met elkaar te delen.
De samenleving vraagt een adequate en
slagvaardige aanpak bij opeenvolgende
incidenten met een discriminatoire context.
Gestreefd wordt om tot een betere
samenwerking te komen tussen gemeenten,
politie en OM in de aanpak van discriminatie ten
aanzien van seksuele geaardheid (zie 4.5,
geweld tegen LHBT’s), maar ook met betrekking
tot geloofsovertuiging, afkomst en handicap.
Onder meer wordt ingezet op consequent
melding- en registratiegedrag en een actief
aangifte- en vervolgingsbeleid. Hiertoe zijn
afspraken gemaakt in het Regionaal
Discriminatie Overleg, waarbinnen op regionaal
niveau wordt samengewerkt door het OM, de
politie en het bureau Discriminatiezaken. Bij de
integrale aanpak van discriminatie wordt
invulling gegeven aan de PG-aanwijzing
Discriminatie. Zoals ook belicht in paragraaf 4.5,
verhoogt het OM de strafeis in
discriminatiezaken met 50% of 100%.
Onverminderd blijft een belangrijke rol voor de
rijksoverheid en de gemeenten bestaan. Binnen
de politie is een programma Gelijkwaardigheid
en Diversiteit gestart, waarbinnen vakmanschap,
reflectie en verbinding de sleutelbegrippen
vormen. In dit kader worden taakaccenthouders
discriminatie opgeleid en begeleid. De opleiding
wordt in samenspraak met het OM en de antidiscriminatievoorzieningen vormgegeven.
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8.6 AANPAK EVENEMENTEN
EN JAARWISSELING
In 2011 is de landelijke Handreiking
Evenementenveiligheid geïntroduceerd. Dit is
een instrument voor gemeenten, brandweer,
GHOR en politie bij de voorbereiding, uitvoering
en nazorgfase (veilig verloop) van risicovolle
publieksevenementen. Uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid primair
bij de organisatie van het evenement ligt. Bij de
beoordeling van vergunningaanvragen door de
gemeenten staat een veilig en ordentelijk
verloop van het evenement centraal. De politie
heeft een adviserende rol en treedt op als de
situatie daarom vraagt. In geval van
grootschalige evenementen zoals Prinsjesdag,
Koningsdag en de jaarwisseling wordt een Staf
Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO)
gevormd.
Beide Veiligheidsregio’s binnen de eenheid
werken aan meer regionale samenwerking en
multidisciplinaire afstemming op het terrein van
het evenementenbeleid. Gezamenlijk,
risicogestuurde voorbereiding en toezicht kan
leiden tot efficiënte inzet van de (beperkte)
handhavingscapaciteit. Voor grootschalige
evenementen, zoals de WK, EK en Koningsdag,
alsmede de jaarwisseling, worden regionale
beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen
opgesteld, die in de districtscolleges of lokale
driehoeken worden vastgesteld. Deze
uitgangspunten bieden een kader waarbinnen
lokaal maatwerk mogelijk is. Doelstelling is het
bevorderen van een ordelijk en goed verloop van
de evenementen door het tegengaan van
verstoringen van de openbare orde, onveilige
situaties en het zoveel mogelijk voorkomen dan
wel beperken van letsel en materiële schade.
De uitgangspunten worden beschreven vanuit
multidisciplinair oogpunt. Een sluitende aanpak
vraagt om een goede samenwerking,
afstemming en coördinatie tussen de
hulpdiensten, de gemeenten en het OM. Dit
geldt zowel voor de fase van voorbereiding, de
uitvoering en het natraject (eventueel civielen/of strafrechtelijk traject). Daarbij wordt de
preventieve werking die van actieve
burgerparticipatie kan uitgaan, optimaal benut.

Daarnaast wordt de betrokkenheid van burgers
en ondernemers gestimuleerd. Bijvoorbeeld is
binnen de regio ervaring opgedaan met het
project “Rolmodellen”. Dit zijn burgers die
aanzien genieten bij anderen en een
voorbeeldfunctie hebben binnen de wijk.
Gebleken is dat inzet van rolmodellen tijdens
bijvoorbeeld de jaarwisseling een positief effect
heeft op het verloop. De ervaringen met
dergelijke initiatieven worden uitgewisseld
binnen de regio. Waar mogelijk en lokaal
gewenst, worden de best-practices benut.

Vuurwerk
Begin 2014 hebben de burgemeesters van de
vier grootste steden (G4) er bij het kabinet voor
gepleit om de negatieve gevolgen van het
afsteken van vuurwerk terug te dringen. Met
name het toenemend gebruik van zwaarder en
illegaal vuurwerk baart zorgen. Dit leidt naast
overlast en veiligheidsproblemen tot veel letsel
bij burgers en schade aan particuliere en
gemeentelijke eigendommen. Het kabinet heeft
daarom eind mei 2014 laten weten voornemens
te zijn enkele maatregelen te nemen. Zo wil men
de periode dat vuurwerk afgestoken mag worden
beperken en de periode van verkoop met een
dag inkorten. Hiervoor wordt het Vuurwerkbesluit
aangepast. Ook wordt een voorlichtingscampagne voor vuurwerkbrillen gestart en komt
er een vergunningstelsel voor importeurs van
vuurwerk.
Als deze maatregelen ingevoerd worden, zullen
in RSIV-verband kennis en goede ervaringen
worden uitgewisseld. De nieuwe maatregelen
worden waar relevant opgenomen in de
beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen voor
de jaarwisseling.

Instrumenten als opsporing, toezicht en
handhaving worden van groot belang geacht om
vorm te geven aan “lik op stuk” beleid in relatie
tot geweldplegers en vernielers. Op grond van
de Wet MBVEO worden bijvoorbeeld gebiedsverboden toegepast en via de preventieve last
onder dwangsom kan (hernieuwd)
ordeverstorend gedrag van notoire raddraaiers
worden aangepakt door hen in de portemonnee
te treffen.
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8.7 AANPAK OVERLAST/MAATSCHAPPELIJKE
ONRUST (SAMENVATTING)

1

2
3

4
5

6

7
8
9

Activiteiten Overlast en maatschappelijke onrust 2015-2018
Overlast
Opstellen en proefdraaien met diverse modellen t.b.v. de intensivering van de samenwerking boa’s – politie,
ondersteund door het RSIV.
Drugsgerelateerde overlast
Regionale uitwisseling kennis, aanpak en ervaringen en verkenning evt. regionale aanpak, via het RSIV.
Hulpverlening GGZ/Verwarde personen
Integraal vormgeven van de opvang van verwarde personen. Monitoring van ervaringen met de OVP in Den
Haag, onderzoek naar behoeften aan - en mogelijkheden van een dergelijke voorziening elders in de regio.
Terugkeer delinquenten
Regionale uitwisseling kennis, aanpak en ervaringen via het RSIV.
Polarisatie en radicalisering
Vormgegeven integrale aanpak politie, OM, gemeenten en de NCTV (via de Veiligheidshuizen). Waar nodig,
afsluiten van convenanten. Verbreding netwerken en vroegsignalering.
Discriminatie
Consequent melding maken en registreren van incidenten, stimuleren van actief aangifte- en
vervolgingsbeleid. Uitvoering van aanwijzing Discriminatie. Politie geeft vorm aan programma
Gelijkwaardigheid en Diversiteit.
Evenementen en Jaarwisseling
Regionale samenwerking en afstemming rond evenementenbeleid, via Veiligheidsregio’s en RSIV.
Opstellen van regionale beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen bij grootschalige evenementen als EK en
WK, koningsdag alsmede de Jaarwisseling (ter vaststelling in driehoek of districtscollege).
Jaarlijkse actualisatie beleidsuitgangspunten. Uitwisseling ervaringen actieve inzet burgers en evt.
implementatie succesvolle initiatieven, via het RSIV en de Veiligheidsregio’s.
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9. LANDELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE
VEILIGHEIDSAGENDA
Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te
bekrachtigen, is door de minister, de
regioburgemeesters en het college van
procureurs-generaal besloten een
gemeenschappelijke veiligheidsagenda op te
stellen. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te
leveren aan de veiligheid van Nederland door
samenwerking tussen organisaties die een rol
hebben in het veiligheidsdomein.
De gemeenschappelijke veiligheidsagenda richt
zich op de aanpak van maatschappelijke
veiligheidsproblemen die zowel landelijk als
lokaal spelen en waar afstemming op landelijk
niveau nodig is voor een zo optimaal mogelijk
resultaat. De uitdaging voor de periode 20152018 is te komen tot versterkte integrale
samenwerking. Het gaat niet alleen om de
strafrechtelijke aanpak, maar ook om de
bestuurlijke aanpak, de preventie en om de
combinatie van dwang, drang en zorg.

Veiligheidsthema’s
Minister en gezagen hebben de volgende
misdrijven benoemd als onderdeel van de
veiligheidsagenda:
Ondermijnende criminaliteit
Cybercrime
(horizontale) Fraude
Kinderporno
High impact crimes en de aanpak
van jeugdcriminaliteit
De gemeenschappelijke veiligheidsagenda geeft
per thema een beschrijving van het probleem, de
focus in de aanpak, de (gemeenschappelijke)
doelstelling, de beleidsdoelstelling voor de politie
en bijdragen van de partners.
De afspraken zijn gemaakt vanuit het besef dat
gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt
gedragen en men onderling afhankelijk is van
elkaar voor een succesvolle aanpak van de
veiligheidsproblemen in Nederland. Vanuit deze
rollen en verantwoordelijkheden wordt gewerkt
aan de uitvoering van de veiligheidsagenda.

Doelstellingen
De prestatieafspraken voor de politie kunnen in
de vorm van landelijke beleidsdoelstellingen
(artikel 18 Politiewet) worden geformuleerd.
Criteria hiervoor zijn:
- de problemen zijn grensoverschrijdend
(tussen eenheden dan wel internationaal,
bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit)
en/of spelen landelijk en er is een
kwaliteitsverbetering in de
gemeenschappelijke aanpak vereist
(bijvoorbeeld fraude),
- lokaal/regionaal ontbreekt de knowhow
(cybercrime), en/of
- er zijn innovatieve aanpakken en/of
technische middelen nodig (kinderporno) of
specifieke expertise is noodzakelijk.
Wanneer bovenstaande vijf thema’s langs de
meetlat van deze criteria worden gelegd dan is
de conclusie dat voor de thema’s ondermijnende
criminaliteit, cybercrime, fraude en kinderporno
een op landelijk niveau geformuleerde
beleidsdoelstelling opportuun is. Voor HIC geldt
dat aan de hand van het lokale veiligheidsbeeld
wordt bepaald op welke delicten wordt ingezet.
De doelstelling wordt daarom van onderop
opgebouwd en leidt via (een optelling van de
doelstellingen uit) de regionale beleidsplannen
naar een nationale gemeenschappelijke ambitie.
In hoofdstuk 4 en 5 is ingegaan op de regionale
doelstellingen rond HIC.
Bij het bepalen van de resultaatsafspraken ligt
de nadruk op het behalen van meetbare
realistische kwantitatieve én kwalitatieve
afspraken. De bijdrage van de politie wordt in
ketenverband bezien, waarbij inzichtelijk wordt
gemaakt hoe de desbetreffende problemen
integraal aangepakt kunnen worden. Op landelijk
niveau wordt door het ministerie van VenJ
afstemming gezocht met departementen en
brancheorganisaties die een rol spelen bij de
aanpak van bepaalde veiligheidsproblematiek.
In het artikel 19-overleg - tussen de minister van
VenJ, de regioburgemeesters, de procureurgeneraal en de korpschef - wordt de voortgang
van de veiligheidsagenda besproken. Daarbij
wordt bezien of het ambitieniveau gerealiseerd
wordt en of de beleidsmatige en beheersmatige
randvoorwaarden aangescherpt dienen te
worden. Hiertoe levert de korpschef periodiek de
informatie over de prestaties op de landelijke
beleidsdoelstellingen aan de minister. In 2016
vindt een evaluatie van de veiligheidsagenda
plaats. Naar aanleiding hiervan kunnen de
ambities bijgesteld worden.
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9.1 AANPAK CYBERCRIME
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema’s
uit de gemeenschappelijke veiligheidsagenda
voor zover deze nog niet aan de orde zijn
geweest in het kader van de gezamenlijke
prioriteiten op regionaal niveau. Dit geldt voor
cybercrime en kinderporno.

Focus in aanpak
De toenemende digitalisering van de
samenleving brengt met zich mee dat er sprake
is van een toename van cybercrime en
criminaliteit met een digitale component. Bij
cybercrime gaat het om criminaliteit waarbij ICT
het doelwit is, zoals hacken. De complexiteit van
deze vorm van criminaliteit is hoog en daarnaast
is de wijze waarop cybercriminelen opereren,
aan constante verandering onderhevig. Van de
politie vraagt dit specifieke expertise en aanpak.
Tevens is preventie van belang bij het
voorkomen van cybercrime.
In de landelijk veiligheidsagenda wordt gekozen
voor een tweeledige aanpak. Ten eerste wordt
de focus verruimd van de aanpak van high tech
zaken op het niveau van de landelijke eenheid
naar de aanpak van cybercrime op het niveau
van alle eenheden. De meest complexe zaken
worden landelijk opgepakt; de overige zaken
door regionale eenheden Ten tweede randvoorwaardelijk aan de effectieve en
efficiënte aanpak van cybercrime - is focus en
aandacht noodzakelijk voor de inrichting van de
politieorganisatie en het OM.
Strafrechtelijk optreden moet onderdeel zijn van
een brede integrale interventiestrategie, met
ruimte voor alternatieve interventies en een rol
voor private partijen en gemeenten. De snelle
technologische ontwikkelingen vereisen daarbij
een regelmatige herijking van het wettelijk kader.

Doelstelling
Voor de bestrijding van cybercrime zijn in de
landelijke, gemeenschappelijke
veiligheidsagenda de volgende doelstellingen
opgenomen:
Het terugdringen van cybercrime, door
onder andere het vergroten van de
weerbaarheid en het treffen van
preventieve maatregelen.
Intensivering van de strafrechtelijke
aanpak van cybercrime door het
aanpakken van meer zaken.

Bij complexe zaken kan het bijvoorbeeld gaan
om delicten zoals een hack van een grote
instelling (ziekenhuis) of van vitale infrastructuur,
de besmetting door een virus van
geautomatiseerde systemen die een essentiële
maatschappelijke functie hebben, dan wel de
inzet van ‘botnets’ voor allerhande
vervolgcriminaliteit. De meest complexe zaken
worden, overeenkomstig de taakstelling van de
Dienst Landelijke Recherche bij het Team High
Tech Crime (THTC) belegd en overige zaken bij
regionale eenheden. Hiertoe wordt het huidige
toewijzingskader gehanteerd.
De intensivering bij cybercrime ziet toe op:
Een toename van het aantal onderzoeken
naar cybercrime naar totaal 360 (landelijk)
in 2018.
Een toename van het aantal complexe
zaken dat wordt opgepakt, conform het
toewijzingskader, waaronder minstens 20
zaken door het Team High Tech Crime
zaken.
Gegeven de toename van de digitale component
bij overige criminaliteitsvormen wordt ingezet op
toename van digitale expertise binnen de
reguliere opsporing van de politie.

Bijdrage partners
In de gemeenschappelijke veiligheidsagenda is
benoemd dat het departement bijdraagt aan:
Verdere ontwikkeling van de integrale
aanpak, in verbinding met de Cyber
Security Strategie, om de kans op
cybercrime zoveel mogelijk te beperken
(aan de voorkant).
De opleidingen digitale expertise (verzorgd
door politieacademie).
De juiste tools/instrumenten. Hiertoe wordt
afgestemd met partners zoals het NFI.
Activering van het bedrijfsleven als het
gaat om het nemen van preventieve
maatregelen.
De verbinding in het kader van de
internationale samenwerking.
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan:
Het besef dat cybercrime lokale impact
heeft. Inzet op bewustwording bij burgers
en het lokale bedrijfsleven.
Betere bescherming van de
overheidsinfrastructuur.
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9.2 AANPAK KINDERPORNO
De maatschappelijke impact van kinderpornozaken is groot. Mede als gevolg van de
digitalisering van de samenleving, neemt de
omvang van het probleem toe. De digitale
component maakt dit ook een fenomeen dat in
beginsel grenzeloos is. Het misbruik dat ten
grondslag ligt aan de kinderpornografische
afbeelding, vindt steeds meer op afstand plaats
(het wordt meer internationaal).
Daarnaast wordt het misbruik grover, de
slachtoffers jonger en de hoeveelheid materiaal
neemt toe (als gevolg van de beschikbaarheid
van steeds grotere gegevensdragers). Het
grensoverschrijdend misbruik in het kader van
kindersekstoerisme wordt als onderdeel van dit
probleem beschouwd.

Focus in aanpak

De bestaande focus op slachtoffers,
vervaardigers en verspreiders wordt verder
uitgebreid. Het maatschappelijk effect bij de
bestrijding van kinderporno komt (in toenemende
mate) centraal te staan. Daarbij ligt een
nadrukkelijke prioriteit op het ontzetten van
slachtoffers aan acuut misbruik (elk signaal van
actueel misbruik wordt opgepakt) in plaats van
een focus op het behalen van ‘harde cijfers’. In
de dadergerichte aanpak komt de nadruk meer
te liggen recidivisten, daders opererend in
besloten netwerken en daders in risicovolle
beroepen en posities.
Maatwerk wordt geleverd bij de inzet van
strafrechtelijke en alternatieve interventies,
passend bij de ernst van het delict. Deze
variëren van proactieve onderzoeken met
gebruikmaking van innovatieve technologie en
methodieken, volwaardige
opsporingsonderzoeken, voorwaardelijke sepots
en alternatieve interventies zoals
waarschuwingsbrieven en doorverwijzing naar
hulpverlening.

Doelstelling
Voor de bestrijding van kinderporno zijn in de
landelijke, gemeenschappelijke
veiligheidsagenda de volgende doelstellingen
opgenomen:
Het terugdringen van kinderpornografie en
kindersekstoerisme.
Het vergroten van de inzet op signalen van
misbruik, daadwerkelijk misbruik en het
ontzetten van slachtoffers.

Beleidsdoelstelling voor de politie is om meer
onderzoeken te gaan draaien gericht op
kindermisbruik, productie van kinderpornografie
en kindersekstoerisme. Deze complexe zaken
betreffen proactieve en reguliere onderzoeken
naar daadwerkelijk misbruik, zijn omvangrijk en
daarmee arbeidsintensief. Om hiervoor
voldoende opsporings- en vervolgingscapaciteit
vrij te maken, wordt op basis van
meldingen/aangiftes en kortstondig onderzoek
(bij zogenaamde eenvoudige zaken) meer
gebruik gemaakt van het voorwaardelijk sepot
(bijvoorbeeld verplichte therapie en
reclasseringstoezicht) en alternatieve
interventies (waarschuwing, hulpverlening,
afsluiting internetabonnement etc.).
De politiedoelstelling ziet vanaf 2015 daarom
niet meer op de instroom verdachten, maar op
het aantal interventies, met tevens een minimum
voor het aantal proactieve en reguliere
onderzoeken.
Doel is om meer complexe zaken te gaan
draaien, met meer nadruk op signalen van
misbruik, daadwerkelijk misbruik, productie van
kinderpornografie en kindersekstoerisme.
Het aantal interventies zal stijgen naar 700
interventies (landelijk) in 2018.
Er wordt ingezet op een toename van het
aantal complexe en reguliere zaken dat
wordt opgepakt.

Bijdrage partners
In de gemeenschappelijke veiligheidsagenda is
benoemd dat het departement bijdraagt aan:
Verdere aanscherping van de wetgeving.
Zo bestaat behoefte aan uitbreiding
strafbaarstelling misbruik zonder fysiek
contact (‘grooming’).
Het betrekken van bedrijven/reisbranche/
NGO’s in kader van de aanpak van
kindersekstoerisme.
Het betrekken van landen van herkomst
en de KMar in het kader van de aanpak
van kindersekstoerisme.
Samenwerking met andere landen ter
bestrijding van kinderporno.
Inzet Internationale Liaison Officers.
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan:
Lokale inzet en samenwerking van GGZ,
Reclassering en OM, om het toezicht
verder te versterken.
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10. STERKTEVERDELING
Inrichting districten en
basisteams
De eenheid Den Haag is verdeeld in zeven
districten te weten:
A. Den Haag Centrum
B. Den Haag West
C. Den Haag Zuid
D. Zoetermeer – Leidschendam-Voorburg
E. Westland - Delft
F. Leiden - Bollenstreek
G. Alphen aan den Rijn - Gouda
Ieder district bestaat uit een aantal basisteams,
een flexteam en de districtsrecherche. In totaal
zijn er 29 basisteams.
De robuuste basisteams zijn het fundament van
de politie en zijn, onder normale
omstandigheden, in staat zelfstandig de
werkzaamheden binnen hun werkgebied uit te
voeren. Het basisteam heeft de volgende taken:
 Wijkzorg / basispolitiezorg;
 Handhaving;
 Noodhulp;
 Opsporing;
 Intake en slachtofferzorg.
Het basisteam beschikt over eigen opsporingscapaciteit, die wordt ingezet voor de aanpak van
veel voorkomende criminaliteit. De districtsrecherche wordt ingezet voor de high impact
crime en zwaardere, probleemgerichte
onderzoeken naar veel voorkomende
criminaliteit. Bestrijding van complexe en zware
criminaliteit is een verantwoordelijkheid van de
Dienst Regionale Recherche.
Wanneer sprake is van problemen die naar aard
of omvang de reguliere mogelijkheden van een
basisteam overstijgen, kan een beroep worden
gedaan op het districtelijke flexteam. Het
flexteam biedt tijdelijke ondersteuning aan het
basisteam of de districtsrecherche. Het flexteam
wordt probleemgericht ingezet op zowel
handhavings- als opsporingstaken. Op deze
manier kan de politie flexibel en slagvaardig
inspelen op (acute) veiligheidsproblemen.
Het gezag over de politie is belegd bij de
burgemeester als het gaat om de openbare orde
en bij de Officier van Justitie als het gaat om de
strafrechtelijke handhaving. Dit geldt zowel voor
de inzet van de robuuste basisteams als de
districtsrecherche en de flexteams. Over de inzet
van de basisteams worden, mede op basis van
de prioriteiten uit de lokale veiligheidsplannen,
afspraken gemaakt in het lokale driehoeksoverleg en in overleggen tussen de teamchef en
burgemeester. Omdat het flexteam districtelijk

werkt, is het districtscollege - het overleg van de
burgemeesters in het district, de gebiedsofficier
en de districtschef - het aangewezen overleg om
kaderstellende afspraken te maken over de inzet
van het flexteam (de WAT-vraag). Daar waar
een district binnen één gemeente valt, worden
deze afspraken gemaakt in de lokale driehoek.
De kaderstellende afspraken over de inzet van
het flexteam liggen in het verlengde van de
afgesproken regionale en districtelijke
veiligheidsprioriteiten.
Keuzes betreffende de dagelijkse inzet van het
flexteam en de wijze waarop dit gebeurt (de
HOE-vraag) worden gemaakt door de
districtsleiding en de operationeel leidinggevende van het flexteam. De met het bevoegd
gezag afgesproken prioriteiten vormen het kader
waarbinnen keuzes gemaakt worden. Inzet van
het flexteam kan zowel gepland (bijvoorbeeld
een actiedag om woninginbraken tegen te gaan)
als ad hoc (bij bijvoorbeeld onrust in een wijk
naar aanleiding van een incident) plaatsvinden.
De resultaten van de aanpak van veiligheidsproblemen door de politie worden door team- en
districtsleiding teruggekoppeld aan het bevoegd
gezag.

Verdeling politiecapaciteit
De capaciteit van de eenheid Den Haag, die
bestemd is voor de districten en basisteams
(3146,5 fte), is verdeeld over de teams met
behulp van een sterkteverdeelsysteem. Dit
verdeelsysteem houdt rekening met
demografische en geografische verschillen
binnen het verzorgingsgebied van de eenheid,
de omvang van het werk en de inrichtingsprincipes van de Nationale Politie.
Halverwege 2012 is de sterkteverdeling van de
eenheid Den Haag vastgesteld in het RBO en
opgenomen in het RBP 2013-2014. De hierna
volgende aangepaste sterkteverdeling is
vastgesteld in het RBO van 30 juni 2014 en is
voor een groot deel gelijk aan de vorige
verdeling. Er hebben enkele kleinschalige
verschuivingen plaatsgevonden op basis van het
nieuwe verdeelsysteem. Tevens is 14 fte
verschoven van de districten en basisteams naar
regionale taken.
De personele reorganisatie van de Nationale
Politie start in 2015. De nieuwe sterkteverdeling
zal binnen de looptijd van dit RBP geëffectueerd
worden.
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10.1 STERKTEVERDELING
DISTRICTEN EN BASISTEAMS
Districten en basisteams

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23

24

25

26

27

28
29

Den Haag Centrum
Jan Hendrikstraat
De Heemstraat
Hoefkade
Den Haag West
Overbosch
Loosduinen
Scheveningen
Segbroek
Den Haag Zuid
Laak
Beresteinlaan
Zuiderpark
Leidschenveen – Ypenburg
Totaal Den Haag
Zoetermeer –
Leidschendam-Voorburg
Zoetermeer
Leidschendam-Voorburg
Wassenaar
Pijnacker-Nootdorp
Westland - Delft
Rijswijk
Westland
Delft
Leiden – Bollenstreek
Bollenstreek Noord
(Noordwijkerhout, Lisse en
Hillegom)
Katwijk
Noordwijk
(Noordwijk en Teylingen)
Leiden Noord
(Leiden Noord, Oegstgeest
en Leiderdorp)
Leiden Zuid
(Leiden Zuid, Voorschoten
en Zoeterwoude)
Leiden Midden
Alphen aan den Rijn –
Gouda
Alphen aan den Rijn
(Alphen aan den Rijn,
Boskoop en Rijnwoude)
Kaag en Braassem
(Kaag en Braassem en
Nieuwkoop)
Gouda
(Gouda en Bodegraven
Reeuwijk)
Waddinxveen / Zuidplas
Krimpenerwaard
(Ouderkerk, Vlist, Nederlek,
Bergambacht en
Schoonhoven)

Formatie
basisteams
496
221
150
125
433
95
90
133
115
460,5
129
104
154
73,5
1.389,5

Wijkagenten

3

12
12
19
9
142

25

Formatie
totaal
597

3

62

25

520

3

62

25

547,5

9

200

75

1664,5

3

62

25

511

3

62

25

488,5

3

65

20

577

3

63

20

522,5

25
17
5
7

83,5
142
176

10
21
20

61

8

492

63
71,5

10
8

90

12,5

82,5

10

9,5

439,5
115

16

61

7

138

17

64,5
61

Flexteam

8
10
13
14

401,5

124

Districtsrecherche
76

18
13
14

424
182
115
61
66

Leiding

8
7
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De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel;

gezien het advies van raadsklankbordgroep Integraal Veiligheidsbeleid van 9 juli 2014 en het
advies van het Politiek Forum van 6 oktober 2014;
gelet op het bepaalde in artikel 110 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Akkoord te gaan met de 3 veiligheidsprioriteiten: objectieve veiligheid, jeugd, overlast en
drugs en veiligheid in en rondom scholen.
2. Vast te stellen de veiligheidsanalyse 2015 – 2018

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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1. Akkoord te gaan met de voorgestelde 3 veiligheidsprioriteiten voor 2015-2018
2. De veiligheidsanalyse 2015 – 2018 vast te stellen

1

Inleiding
1.a

In het kort
Als bouwsteen voor het nog door uw raad vast te stellen Integraal
Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018, wordt u thans voorgesteld in te stemmen met de
veiligheidsanalyse 2015-2018 en de door uw raadsklankbordgroep voorgestelde 3
veiligheidsprioriteiten. Deze prioriteiten zullen nog in 2014 worden uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma dient dan in de komende jaren als
handvat voor extra inspanningen. Uw raad zal middels de raadsklankbordgroep
worden betrokken bij de uitvoeringsprogramma’s.

1.b

Voorgeschiedenis
De voorliggende veiligheidsanalyse is het resultaat van het intensieve en zeer
prettige traject met enerzijds feitenonderzoek en anderzijds
gesprekken/bijeenkomsten met onze stakeholders en de raadsklankbordgroep. Op
basis hiervan is een gedegen analyse tot stand gekomen, die uitstekend zal
functioneren als bouwsteen voor het Leiderdorpse Integrale Veiligheidsbeleid in de
komende jaren (2015-2018)

1.c

Samenhang beleidsvelden
Naast de lokale invulling sluiten de analyse en de prioriteiten goed aan bij de
beleidsuitgangspunten en prioriteiten uit het Regionale Beleidsplan van de Politie
Eenheid Den Haag. Ook zijn diverse afdelingen betrokken bij en hebben
geparticipeerd in de opstelling van de analyse.

2

Beoogd effect
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Argumenten

Het college, op aangeven van de raadsklankbordgroep, stelt u voor om de volgende
veiligheidsprioriteiten vast te stellen voor de IVB periode van 2015-2018:
Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 (voorstel
Nr.

Veiligheidsthema Betreft prioriteiten

1.

Objectieve
veiligheid

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en gemeente.
Belangrijkste zaken in de aanpak: vermogenscriminaliteit (w.o.
woninginbraak, voertuigcriminaliteit (ook fietsen en brommers) en
geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). De aanpak van
overvallen valt ook binnen deze categorie.

2.

Jeugd, alcohol en
drugs

Aanpak van overlast veroorzaakt door jeugd/jongeren in Leiderdorp en het
hierbij vaak gepaard gaande (overmatig)alcohol en drugsgebruik.

3.

Veiligheid in en
om de school

Scholieren kunnen slachtoffer zijn van pesten, geweldpleging, diefstal,
overlast voor omwonenden (o.a. vuurwerk, geluid, rondhangen) of
(verkeers)onveiligheid rondom scholen. Anderzijds kunnen zij dader i.c.
medeplichtig zijn aan genoemde thema’s. De raadsklankbordgroep adviseert
vooral extra aandacht te besteden aan de veiligheid rondom scholen (o.a.
verkeerssituaties en parkeerproblemen).

Concretisering prioritaire veiligheidsthema’s1
Nr.
Veiligheidsthema
Betreft prioriteiten
1a.
Terugdringen van het aantal (pogingen tot) inbraken in zowel woningen
Aanpak woninginbraken
als bedrijven. Verhogen heterdaadkans en afname van
slachtofferschap en onveiligheidsbeleving met betrekking tot
woninginbraken.
1b.
Aanpak voertuigcriminaliteit
Terugdringen van het aantal (pogingen tot) auto inbraken.
Terugdringen van het aantal auto, brommer en fietsen diefstallen.
1c.
Aanpak geweldscriminaliteit
Terugdringen van geweldsdelicten waaronder geweld op straat,
huiselijk geweld, overvallen en straatroof.
2.
Aanpak overlast jeugd
Terugdringen van het aantal overlast(meldingen) veroorzaakt door
jeugd en het hierbij vaak gepaard gaande (overmatig)drugs -en alcohol
gebruik.
3.
Aanpak schoolveiligheid Terugdringen van de onveilige verkeerssituaties rondom scholen.
Voor de aanpak van deze prioriteiten en veiligheidszaken in het algemeen wordt vanuit de
raadsklankbordgroep IVB geadviseerd om vooral de samenwerking met Leiden op te
zoeken. Met betrekking tot de jeugd wordt benadrukt om vooral in te zetten op preventie
om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig afglijden. Mochten er instrumenten worden
ontwikkeld of fysieke zaken in de openbare ruimte moeten worden aangepast, dan heeft
het de voorkeur van de raadsklankbordgroep om dit zoveel als mogelijk samen met de
inwoners gezamenlijk aan te pakken. Uit de gesprekken met diverse wijkoverleggen blijkt
1

NB de uitwerking van de prioriteiten (o.a. doelstelling en resultaten worden omschreven in het beleidsplan
Integrale Veiligheid 2015-2018 en vastgesteld door de gemeenteraad, na de vaststelling van de prioriteiten).
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ook dat inwoners van Leiderdorp volgaarne bereid zijn – binnen hun mogelijkheden – mee
te werken/denken.
4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
In het coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Van meepraten naar meedoen’ staat aangegeven, dat
nog in 2014 zal worden onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn van cameratoezicht. De
uitkomsten van dit onderzoek naar het middel camera’s worden naar verwachting nog dit
jaar met de raad gedeeld, waarbij het van belang is vooraf vast te stellen wat de gemeente
wil bereiken met de inzet van dit toch zware en dure middel.

5

Duurzaamheid
Niet van toepassing

6

Communicatie en participatie
Na vaststelling door de gemeenteraad worden alle partners – zoals inmiddels gebruikelijk geïnformeerd over de uitkomsten van uw beraad en verzocht om in de toekomst bij de
uitwerking te participeren.

7

Kosten, baten en dekking
Binnen het huidige veiligheidsbudget is geen extra ruimte voor uitvoering van genoemde
prioriteiten. Echter, de uitwerking van de uitvoeringsprogramma’s (met plan van aanpak,
instrumenten, materiaal, middelen etc.) worden nog in samenwerking met partners en
belanghebbende partijen besproken en opgesteld. Immers, deze gesprekken zullen pas na
vaststelling van het beleidsplan plaatsvinden. Conform de wens uw raad zullen wij de
raadsklankbordgroep betrekken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma.
Afhankelijk van het plan van aanpak bestaat de mogelijkheid dat aanvullende financiële
middelen benodigd zijn. Dit zal in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen en
voorgelegd aan uw raad.

8

Evaluatie
De uitvoeringsplannen, i.c. een stand van zaken met betrekking tot de prioriteiten en
aanpak, wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden met de
gemeenteraad gedeeld.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen
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1. LEESWIJZER
Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode van december
2013 en juni 2014 heeft plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van het integraal
veiligheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp. Het rapport vormt de basis voor:




bespreking van aandachtspunten en prioriteiten door de raadsklankbordgroep IVB op 09 juli
2014
besluitvorming over prioriteiten door de gemeenteraad op 22 september 2014
verdere uitwerking van het IVB conform de planning uit de startnotitie IVB 2015-2018

De opbouw van het document beantwoordt aan de methode kernbeleid veiligheid. In deze methode
worden vijf veiligheidsvelden onderscheiden. Binnen de veiligheidsvelden worden verschillende
veiligheidsthema’s onderscheiden. De indeling van de veiligheidsvelden is als volgt:

Per veiligheidsthema worden hierna behandeld (1) de aard van de veiligheidsproblematiek, (2) de
conclusie en huidige aanpak en (3) de mogelijke beleidsversterkingen zoals ‘verbeterpunten’ of
‘extra’ inzet op het thema. Per veiligheidsveld worden tevens de mogelijke prioriteiten - gezien de
bevindingen in de veiligheidsanalyse - genoemd.
De mogelijke beleidsversterkingen en prioriteiten die in het rapport worden genoemd, zijn nog niet
de definitieve, vast te stellen beleidslijnen. Het betreft een oriëntatie op mogelijke acties en
verbeterpunten. Door in de veiligheidsanalyse vooruit te blikken naar mogelijke beleidsversterkingen, komen de veiligheidsthema’s meer tot ontwikkeling en wordt duidelijker waar de
belangrijkste omissies in de huidige aanpak zitten.
De rapportage is gebaseerd op informatie verkregen via:
 Veiligheidsmonitor Leiderdorp, april 2014 – ‘Hoe veilig is Leiderdorp?’
 Waarstaatjegemeente.nl (raadpleging brongegevens april 2014)
 Gegevens en informatie van de Dienst Informatie van de Politie Eenheid Den Haag
 Geregistreerde gegevens in BPS (tot juli 2009) en BVH van de Politie Eenheid Den Haag
 Input bewoners en maatschappelijk partners en raadsleden van Leiderdorp uit de
Startbijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp 2015-2018
 Gesprekken met wijkregisseur en bewoners binnen de 4 wijkoverleggen van Leiderdorp
 Gesprekken met ketenpartners binnen de projectgroep IVB 2015-2018
 Expertmeeting (bijeenkomst – wijkagenten, recherche, O.M., beleidsadviseurs e.a.)
 Bestudering van documenten en gegevensregistraties (informatierapportages, pv’s etc.)

Concepten van de rapportage zijn beoordeeld en aangevuld door de IVB veiligheidspartners.

Verbinding, Regie en Daadkracht
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2. INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsveld 1 : Veilige woon- en leefomgeving
- Thema 1.1: Sociale kwaliteit
- Thema 1.2: Fysieke kwaliteit
- Thema 1.3: Objectieve veiligheid
- Thema 1.4: Subjectieve veiligheid
Tussenstand: mogelijke prioriteiten veilige woon- en leefomgeving

3
8
11
14
17

Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid
- Thema 2.1: Veilig winkelgebied
- Thema 2.2: Veilige bedrijventerreinen
- Thema 2.3: Veilig uitgaan
- Thema 2.4: Veilige evenementen
- Thema 2.5: Veilig toerisme
Tussenstand: mogelijke prioriteiten bedrijvigheid en veiligheid

18
20
22
23
25
25
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3. VEILIGHEIDSVELD 1 : Veilige woon- en leefomgeving
Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving

Thema 1.1: sociale kwaliteit

1. De aard van problematiek: De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de
‘intermenselijke relaties’ in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige
personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit
van sociale netwerken en de mate van informele sociale controle. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te
staan door verschijnselen zoals woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie of
zwervers.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Leefbaarheid (gemiddeld rapportcijfer)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,4

-

-

7,5

Sociale cohesie (cijfer 0-10) - onderlinge
verstandhouding van buurtbewoners

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

6,3

-

-

6,2

Woonoverlast/Burengerucht en
relatieproblemen

Politie (BVH incidentcode 1.1.1)

248

218

213

-

Overlast gestoord/overspannen persoon

Politie (BVH incidentcode 1.1.2)

52

54

74

-

Overlast zwerver

Politie (BVH incidentcode 1.1.3)

7

12

17

-

Drugsoverlast (incidenten)

Politie (BVH incidentcode 1.1.4)

5

7

17

-

Drugsoverlast (beleving in de buurt in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

2%

-

-

2%

Overige overlast sociaal

Politie (BVH incidentcode 1.1.5)

31

16

14

-

Ervaren van sociale overlast o.a. dronken
mensen, drugsoverlast, rondhangende
jongeren etc. (schaalscore)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

0,9

-

-

0,8

Woonomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,5

-

-

7,5

Mensen gaan op prettige manier met elkaar
om (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

70%

-

-

69%

Mensen kennen elkaar nauwelijks (mee eens
in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

29%

-

-

25%

Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen
en dingen samen doen (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

43%

-

-

37%

Voel me thuis bij de mensen (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

61%

-

-

64%

Voelt u zich verantwoordelijk voor de

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

-1

-

-

54%

1

In de IVM van 2014 is de module ‘burgerparticipatie’ toegevoegd.
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veiligheid in uw buurt? (mee eens in %)
Wilt u kunnen aangeven welke problemen
met voorrang aangepakt moeten worden?

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

-

-

-

52%

Leveren van een actieve bijdrage aan
veiligheid in uw eigen buurt

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

-

-

-

32%

Afval huishoudelijk, autowrak, lozing
(aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.6.4)

9

10

7

-

Overtreding APV (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.7.3)

31

19

18

-

Bezit Hard-drugs (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

1

0

0

-

Bezit Soft-drugs (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

3

1

1

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Uit de analyse van de sociale kwaliteit komen tegengestelde inzichten. Kwantitatief laten de
gegevens een goed rapportcijfer zien. Inwoners van Leiderdorp waarderen de leefbaarheid én
woonomgeving in de buurt met een 7,5. Leiderdorp scoort hiermee goed op het onderwerp sociale
kwaliteit. Ook ervaren de inwoners van Leiderdorp (0,8) minder sociale overlast dan gemiddeld in
Hollands Midden (1,2) en Nederland (1,3). Daarbij geldt dat de meeste inwoners van Leiderdorp zich
thuis voelen bij de mensen in de buurt. Ze geven aan elkaar in de buurt te kennen en op een prettige
manier met elkaar om te gaan. Ze ervaren hun buurt grotendeels als gezellig, waar mensen elkaar
helpen en dingen samen doen. Het merendeel voelt zich thuis bij de mensen die in de buurt wonen.
Maar er is ook een stijging van verschillende sociale incidenten waarneembaar en een lichte daling
in de onderlinge verstandshouding en omgang tussen buurtbewoners. De overlast van
drugsgerelateerde incidenten lijkt toe te nemen. Gezien de informatie van politie en professionals
verdient dit onderwerp vooral de aandacht bij ‘jeugd’(zie veiligheidsveld 3.3). Voorts wordt in de
beleving van de inwoners men minder vaak lastig gevallen op straat dan in de rest van Nederland.
Ook is men in Leiderdorp tevredener over het functioneren van de gemeente op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid dan gemiddeld in Nederland, maar net zo positief als in Hollands Midden.
Uit de scores blijkt dat burgerparticipatie hoog is, de bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de
veiligheid in hun buurt en willen graag meedenken én helpen. De schaalscore voor totale overlast in
de buurt is voor Leiderdorp lager dan in Hollands Midden en Nederland.
De hoge waardering van burgerparticipatie en sociale kwaliteit is niet onlogisch, temeer omdat de
gemeente Leiderdorp sinds enige jaren beschikt over een instrument (de ‘wijkoverleggen’) dat o.a.
opgericht is om die sociale kwaliteit juist te versterken. Informatie over het maatschappelijk effect
van de wijkoverleggen in relatie tot de inzet is niet voorhanden, waardoor het daadwerkelijke
rendement lastig te toetsen is.
De gesprekken met professionals, wijkoverleggen en bewoners bevestigen de hoge waardering van
sociale kwaliteit in de cijfers. Men heeft een veilige woon –en leefomgeving hoog in het vaandel
staan (vaak nr. 1) maar concludeert dat, zeker ten aanzien van de (criminele)onveiligheid, het ‘wel
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mee valt’ in Leiderdorp. Wel wordt aangegeven dat de gemeente en politie op onderdelen hun
aandacht niet moeten laten verslappen. Informatieverstrekking en het betrekken van bewoners in
projecten wordt hierin belangrijk geacht.
Interessant in de analyse van dit veiligheidsthema bleek verder de beperkt voor handen zijnde
informatie die nodig is om een gedegen dwarsdoorsnede van de sociale kwaliteit te kunnen maken.
Sociale kwaliteit moet vooral worden gemeten op wijk- en (bij voorkeur) buurtniveau. De
veiligheidsmonitor genereert vooralsnog uitsluitend informatie op gemeenteniveau en het aantal
respondenten is klein. Het contact met de wijkoverleggen en de wijken is daarom een prima
instrument om deze informatie wel te genereren. Wellicht kan er ook nog tussen de verschillende
wijkoverleggen contact worden gelegd voor een integrale benadering en afstemming.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De prioriteit ‘veiligheid op straat’ uit het IVB 2010-2014, heeft geleid tot een aantal initiatieven om
de sociale kwaliteit en veiligheid binnen de woon –en leefomgeving een impuls te geven.
Voorbeelden hiervan zijn instrumenten als betrekken van wijkoverleggen, informatiebijeenkomsten
organiseren en projecten faciliteren (b.v. burgernet, witte voetjes, WAAKS etc.). Aansluiting bij de
campagne publieke veiligheid, afspraken met betrekking tot tolerantiegrenzen in voorbereiding op
de jaarwisseling of het door de politie ingerichte BoVa-team2 hebben eveneens directe invloed op de
sociale kwaliteit in Leiderdorp.
Het is echter de vraag of er in de context van sociale kwaliteit voldoende samenhang en verbinding
bestaat tussen de verschillende activiteiten en instrumenten om te spreken van een aanpak. Het
benoemen van accenten is daardoor niet vanzelfsprekend. Genoemde instrumenten lijken te
werken. Op wijk- en buurtniveau worden ongetwijfeld ook velerlei activiteiten georganiseerd die
een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren. Overzicht op dat totaal aan instrumenten en activiteiten
en een bepaalde mate van regie gericht op samenhang lijkt op dit thema nog onvoldoende
aanwezig.
De causaliteit tussen sociale problematiek en veiligheidsproblematiek is in dit thema van belang. De
projecten geïnitieerd vanuit de politie en het cluster Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente
lijken succesvol en aan te sluiten bij de behoefte van buurtbewoners. Daarom lijkt het opportuun de
bestaande instrumenten te blijven hanteren en faciliteren. Een doorontwikkeling van de
wijkoverleggen biedt, qua positie en mate van participatie in de veiligheidsketen en qua frequentie
van het contact met de wijken/buurten, wellicht nog een kans tot integraliteit en effectiviteit.
Verder past het in de regierol van de gemeente om de sociale kwaliteit te versterken door relevante
overlegstructuren te clusteren en in onderlinge samenhang lokale initiatieven te versterken en
activiteiten (verder) te gaan stimuleren.

2

Het BoVa-team is een speciaal opgezet politieteam dat primair wordt ingezet om de heterdaadkracht te
vergroten (pakkkans) op HIC thema’s (High Impact Crimes: o.a. woninginbraak, overvallen enz.).
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De inwoners van Leiderdorp is, vanuit de veiligheidsmonitor, op dit thema nog expliciet gevraagd
welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van
buurtproblemen:
1. Hondenpoep
2. Te hard rijden
3. Parkeerproblemen
De uitkomsten van onder meer de Startbijeenkomsten IVB en wijkoverleggen lieten een andere
tendens zien. Tijdens deze bijeenkomsten werd aangegeven vooral op woonoverlast en
woninginbraken in te zetten. Dit vonden de deelnemers belangrijker. Daarbij is het volgens de
bewoners ook zaak om vooral snel verloedering te bestrijden (kleine zaken snel repareren in de
openbare ruimte) en de zichtbaarheid van de politie te vergroten in de buurt.
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Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving

Thema 1.2 : Fysieke kwaliteit

1. De aard van problematiek: De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijze betrekking op
fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de
openbare ruimte. Meest algemeen gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe
prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak
zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d. Inbreuk op de fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen,
graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Oordeel fysieke voorzieningen
(indicator 0-10)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

5,7

-

-

6.1

Oordeel functioneren gemeente
(indicator 0-10 en tevreden in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(referentiegroep NL – 37%)

5,4

-

-

40%
3
*

Er zijn goede speelplekken
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

51%

-

-

59%

Er zijn goede voorzieningen voor
jongeren (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

16%

-

-

22%

Fysieke verloedering komt vaak voor
(indicator 0-10)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

2,8

-

-

2,4

Vernieling c.q. zaakbeschadiging

Politie (BVH incidentcode 1.2.1)

203

199

144

-

Vernielingen komen vaak voor
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

3%

-

-

24%

Groen is goed onderhouden
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

62%

-

-

70%

Rommel op straat komt vaak voor
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

14%

-

-

51%

Hondenpoep komt vaak voor
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

27%

-

-

69%

Oordeel burger over straatverlichting
(Buurt is goed verlicht)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

75%

-

-

79%

Oordeel burger directe woonomgeving
(10-puntsscore) ‘veiligheid in de buurt’

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,1

-

-

7,1

Overige overlast fysiek

Politie (BVH incidentcode 1.2.2)

4

4

4

-

3

*De IVM 2014 hanteert een nieuwe beoordeling: ‘Over het functioneren van de gemeente is men in Leiderdorp vaker
tevreden (40 procent) dan in Nederland (37 procent)’.
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Rapportcijfer ‘Leefbaarheid buurt’

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,4

-

-

7,5

2. Conclusie en huidige aanpak
Een juiste inrichting en goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte is van groot belang voor
de leefbaarheid en veiligheid. Het voorkomt criminaliteit en geeft mensen een gevoel van veiligheid.
De waardering voor de fysieke kwaliteit in Leiderdorp (6,1) komt in 2013 vrijwel overeen met het
gemiddelde van Hollands Midden (6,3) en Nederland (6,2). Over het onderhoud van wegen, paden
en pleintjes zijn de inwoners van Leiderdorp minder tevreden dan in Hollands Midden en Nederland.
De meeste inwoners vinden dat de perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden. Dit is een
groter gedeelte dan in heel Nederland. Minder dan een kwart van de inwoners vindt dat er goede
voorzieningen zijn voor jongeren in Leiderdorp. Dit komt overeen met Hollands Midden, maar is
lager dan in Nederland alhoewel er een stijgende lijn waarneembaar is (van 16% naar 22%).
De gemiddelde schaalscore voor fysieke verloedering in Leiderdorp (2.4) is lager dan het gemiddelde
in Hollands Midden (2.7) en Nederland (2.8). Het percentage inwoners dat zegt dat rommel op straat
wel eens voorkomt is lager dan in heel Nederland. De groep die zelf veel overlast ervaart van
rommel op straat is ook lager dan in Nederland.
De inwoner van Leiderdorp beoordeelt het totaal van zijn directe woonomgeving met een 7,5. Deze
prima score op het totaal kent echter wel een aantal tegenstrijdigheden:
Hoewel de vernielingen of zaakbeschadigingen effectief met ongeveer 25% is gedaald, is in de
beleving van de inwoner deze vorm van vandalisme met hetzelfde percentage gestegen. Daarbij
geldt ook dat deze vorm van overlast minder vaak voor komt in Leiderdorp dan in de
referentiegroep. De beoordeling voor de fysieke voorzieningen, faciliteiten (o.a. voor jongeren),
verlichting, onderhoud groen, verloedering en vernieling zijn allen in positieve zin vooruit gegaan.
Echter in de beleving van de inwoners is er uit de IVM cijfers een nieuwe explosieve top drie:
1. Vernielingen komen vaak voor (3% naar 25%)
2. Rommel op straat komt vaak voor (14% naar 51%)
3. Hondenpoep komt vaak voor (27% naar 69%)
In Leiderdorp zien inwoners overigens minder vaak een vooruitgang in de buurtontwikkeling dan in
Hollands Midden en Nederland. De inwoners is ook gevraagd om een oordeel te geven over het
functioneren van de gemeente Leiderdorp op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Over het
functioneren van de gemeente is men in Leiderdorp vaker tevreden (40 procent) dan in Nederland
(37 procent) en ongeveer even vaak tevreden als in Hollands Midden (38 procent).
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3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De fysieke kwaliteit wordt in de huidige situatie vanuit andere programma’s dan Integrale Veiligheid
aangestuurd. Het is van belang dat de uitkomsten binnen het IVB aansluiting vinden binnen deze
programma’s. Zodat enerzijds de quick-wins kunnen worden opgepakt en anderzijds de lange
termijn projecten (o.a. renovatie) ook kunnen worden gerealiseerd conform veiligheidsvereisten.
Verder ligt het voor de hand om al bij de inrichting van de openbare ruimte in de nieuwbouw
locaties rekening te gaan houden met de fysieke kwaliteit in relatie tot veiligheid. Het inrichten van
de buitenruimte volgens het aspect ‘veilige omgeving’ van het Keurmerk Veilig Wonen biedt daarbij
veel houvast. Wijkschouwen kunnen een bijdrage gaan leveren aan het oplossen van de meest
essentiële knelpunten in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
Daarnaast is het van belang dat de inrichting van de buitenruimte wordt afgestemd op het gewenste
gebruik waarbij doelgroepen zowel afzonderlijk van elkaar als in relatie met elkaar activiteiten
kunnen ontplooien (denk bijvoorbeeld aan jeugdvoorzieningen). Een meer structurele aanpak van
graffiti en meer aandacht voor het gebruik en de afhandeling van het Meldpunt Openbare Ruimte
wordt aanbevolen.
Tot slot biedt het concept van zelfbeheer kansen om inwoners nadrukkelijker te laten participeren
bij het inrichten, beheren en onderhouden van de buitenruimte. Uit de veiligheidsmonitor blijkt ook
dat zij meer dan bereid zijn mee te denken én helpen.
Vanuit de verschillende bijeenkomsten zijn voor het thema fysieke kwaliteit de volgende zaken naar
voren gekomen:
- Probeer verloedering z.s.m. te bestrijden (kleine zaken snel repareren in de openbare ruimte)
- Hoge begroeiing van groen beter bijhouden en flink snoeien langs de Engelendaal.
- Draag zorg voor voldoende verlichting binnen Leiderdorp (ook op plekken achter woningen)
- De bewoners zien de gladheidsbestrijding graag breder georganiseerd, vanuit veiligheidsoptiek.
- Vanuit verschillende gremia (o.a. wijkoverleg en ondernemers) is de vraag gesteld welke
mogelijkheden er zijn met betrekking tot cameratoezicht in de parkeergarage van de Winkelhof.
- Eventueel gericht ‘hotspot’ cameratoezicht op b.v. de fietsen opstelplaatsen.
- Aanpassen verlichting rondom de Winkelhof door middel van lampen die worden aangestuurd
door bewegingssensoren.
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Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving

Thema 1.3: objectieve veiligheid

1. De aard van problematiek: Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de
buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de
analyse, zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Slachtofferschap
vermogensdelichten (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

11%

-

-

13%

Slachtoffer geweldsdelicten (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

4%

-

-

2%

Slachtoffer vandalismedelicten (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

11%

-

-

8%

Slachtofferschap laatste jaar totaal
(% aantal inwoners)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(VRHM en Nederland = 29%)

24%

-

-

21%

Diefstal/inbraak woning

Politie (BVH incidentcode 1.3.1)

116

141

122

-

Diefstal/inbraak
box/garage/schuur/tuinhuis

Politie (BVH incidentcode 1.3.2)

18

16

29

-

Overige
Diefstal/inbraak/vermogensdelicten

Politie (BVH incidentcode 1.3.3)

358

187

159

-

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

Politie (BVH incidentcode 1.3.4)

160

199

177

-

Diefstal van motorvoertuigen

Politie (BVH incidentcode 1.3.5)

18

14

28

-

Diefstal brom-, snor-, fietsen

Politie (BVH incidentcode 1.3.6)

126

120

128

-

Mishandeling (fysiek geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.7)

64

60

40

-

Bedreiging (psychisch geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.8)

50

57

64

-

Ruzie/vechtpartij (geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.9)

158

179

207

-

Zeden (geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.10)

68

34

24

-

Overige criminaliteit (heling,
verduistering, oplichting)

Politie (BVH incidentcode 1.3.11)

49

52

46

-

Straatroof (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 1.4.6)

2

7

2

-

Overval (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 1.4.7)

7

1

1

-

Huiselijke geweld (aantal
incidenten/misdrijven)

BVH (projectcode HG1)
(geweld binnenshuis)

-

41

30

-

Huiselijk geweld (huisverboden)

Huisverbodonline.nl / Khonraad

8

4

2

-
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2. Conclusie en huidige aanpak
Uit de objectieve cijfers komt een gemengd beeld naar voren over de criminaliteit en veiligheid in
Leiderdorp. Op het totaal en in vergelijking met de referentiegroep (VRHM en NL) kan worden
gesteld dat Leiderdorp een betrekkelijk veilige gemeente is. Uit de veiligheidsmonitor blijkt verder
dat burgers in Leiderdorp minder vaak slachtoffer worden van een geweldsdelict. De kans om
slachtoffer te worden van een geweldsdelict is in Leiderdorp 4 procent en daarmee 2 procentpunten
kleiner dan de kans op een geweldsdelict in de referentiegroep. Vooral (seksuele)mishandeling komt
minder vaak voor in Leiderdorp. In 2008 was de kans op een geweldsdelict nog even groot in
Leiderdorp als in de referentiegroep. Daar staat tegenover dat er wel sprake is van een stijging in
ruzies, vechtpartijen en bedreigingen. Hierbij wordt niet noodzakelijkerwijs direct fysiek geweld
gebruikt.
Naast deze opvallende zaken laten de cijfers een vrij stabiel beeld zien. Het aantal inbraken in
woningen zijn enigszins gezakt evenals gerelateerde vermogensdelicten . Daarbij kan de inzet van
afgelopen jaar op dit thema (prioriteit IVB) in combinatie met de aanhouding van enkele notoire
inbrekers aan hebben meegeholpen. Ondanks een daling in cijfers (welke in 2014 overigens weer
lijken te stijgen) en verschillende projecten vanuit de gemeente en politie (burgernet, witte voetjes,
waaks, inzet BoVa team, ANPR inzet, informatie bijeenkomsten, analyses, voorlichting
technopreventie middelen etc.) moet er voor dit thema absoluut aandacht blijven. Dit komt terug in
alle gesprekken en inspanningen met partners, professionals en bewoners van Leiderdorp. Uit de
veiligheidsmonitor en de verschillende gesprekken blijkt dat er bij bewoners vooral behoefte bestaat
aan voorlichting, informatie en het vergroten van de heterdaadkans. Samen met de politie en
partners (w.o. bewoners) trekt de gemeente verder op om deze vorm van criminaliteit nog meer
tegen te gaan.
In de cijfers zien we ook een toename van het aantal diefstallen uit auto’s. Dit is mogelijk
verklaarbaar door de gunstige ligging van Leiderdorp voor mobiel banditisme (geldt overigens ook
voor veel woninginbraken). In 2010 hebben diverse gemeenten in de regio last gehad van deze vorm
van criminaliteit waarbij in een periode van enkele weken systematisch onderdelen (zoals airbags)
van een groot aantal auto’s werd weggenomen. Deze vorm van criminaliteit is lastig aan te pakken.
Een laatste thema wat vanuit de statistieken wellicht de aandacht verdient is de diefstal van brom-,
snor,- fietsen. Hier is een duidelijke stijging zichtbaar in Leiderdorp. In de verschillende gesprekken
met bewoners is vanuit diverse gremia ook aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Met name rond
hotspots als de Winkelhof. Dit heeft volgens de politie o.a. te maken met de fietsen met hulpmotor
(elektrische fietsen). Er worden op dit thema al verschillende activiteiten georganiseerd (w.o.
bijvoorbeeld een ‘lokfiets’).
Het thema huiselijk geweld heeft sinds de invoering (2010) vanuit de gemeente(n) veel aandacht
gekregen. Juist vanuit het IVB (als prioriteit benoemd) en landelijk. Zo is er een samenwerkings- en
handelingsprotocol opgesteld voor Leiderdorp en wordt de casuïstiek vanuit de verschillende
veiligheids- en zorgnetwerken toegepast. Er is naast de procesmatig -en juridische kant ook veel
energie gestoken in de onderlinge relaties tussen partijen die betrokken zijn bij het formuleren van
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het advies tot opleggen, uitvoeren en bezwaarprocedure van een huisverbod (GGD, OM politie, SP71
en gemeente). Een goed functionerend netwerk is in de warme fase cruciaal voor juiste
besluitvorming en vooral het op te stellen zorgplan voor ‘achterblijvers’ i.c. de slachtoffers. Het is
lastig om op dit moment te toetsen of de inspanningen van afgelopen jaren hun vruchten al
afwerpen. De cijfers laten een daling zien van huisverboden maar dat zegt niet direct iets over de
kwaliteit van de zorg (zorgplan) en effectiviteit van het instrument.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De aard van bepaalde vormen van criminaliteit biedt veel houvast om programmatisch en op basis
van beproefde concepten een slag te maken in het terugdringen van het aantal incidenten.
Implementatie of uitbreiding van het Keurmerk Veilig Wonen, Keurmerk Veilig Ondernemen of de
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan bieden een uitgangspositie aan de voorkant van een
veiligheidsvraagstuk. De aanpak van het aantal geweldsdelicten vraagt een nadrukkelijkere
samenwerking in de veiligheidsketen. Bij huiselijk geweld mag die samenwerking vooral vroegtijdiger
ontstaan door een verbetering van de informatiepositie en meer regie op de sociale- en de zorg kant
van deze casuïstiek. Een integrale benadering in samenwerking met het veiligheidshuis lijkt hierbij
opportuun.
In de huidige aanpak wordt de objectieve veiligheid en de bestrijding van criminaliteit nog vooral
gezien als een taak van de politie. De politie zet door middel van speerpunten in haar beleid
weliswaar nadrukkelijk in op de meest actuele en prioritaire thema’s, maar heeft daarnaast een
steeds beperktere capaciteit. Overlast en kleine ergernissen in de buitenruimte (leefbaarheid)
krijgen hierdoor bijvoorbeeld soms minder aandacht. Dergelijke spanningsvelden kunnen
ondervangen worden door hier vooraf afspraken over te maken en gezamenlijke prioriteiten te
stellen. Vanuit het regionaal beleidsplan van de politie (eenheid Den Haag) en gezien de lokale
situatie van Leiderdorp lijkt het daarom verstandig om komende periode vooral in te zetten op
woninginbraken en vermogensdelicten en daarbij de ingezette lijn van de aanpak huiselijk geweld te
blijven vasthouden.
Er kan aan een gezamenlijk actieprogramma worden gedacht waarin aandacht is voor
informatieverstrekking en voorlichting, uitbreiding keurmerken (renovatie en nieuwbouw),
vergroten heterdaadkracht door innovatie en social media initiatieven verder stimuleren en
faciliteren (zoals burgernet, whatsapp buurtgroepen etc.), regionale aanpak mobiel banditisme,
aanpak van heling/gruthokkers, nazorg (i.r.t. overvallen) en een doorontwikkeling van de wet
tijdelijk huisverbod (regionaal). Deze conclusie van professionals wordt overigens gestaafd met de
meningen en opmerkingen uit de verschillende bijeenkomsten met inwoners van Leiderdorp.
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Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving

Thema 1.4: subjectieve veiligheid

1. De aard van problematiek: Hier gaat het enerzijds om het ‘algemene veiligheidsgevoel’ van bewoners (hoe
vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en anderzijds om het
veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.).
Het gaat hier om de veiligheidsbeleving van inwoners welke het algemeen welbevinden en leefklimaat in de
gemeenten kan beïnvloeden.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

-

-

7,2

Rapportcijfer veiligheid eigen
buurt (gemiddelde)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,1

Voelt zich wel eens onveilig
algemeen (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

23%

-

-

33%

Voelt zich vaak onveilig algemeen
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

2%

-

-

2%

Voelt zich wel eens onveilig in
eigen buurt (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

14%

-

-

15%

Voelt zich vaak onveiligheid in
eigen buurt

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

2%

-

-

2%

Verwachte kans op vermogensdelicten (mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(zakkenrollen, beroving, inbraak e.d.)

11%

-

-

5%

Beleving inbraak in woningen
(Aantal inwoners mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

3%

-

-

12%

Tevreden over functioneren politie
(aantal inwoners in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

48%

-

-

30%

Politie te weinig zichtbaar in buurt
(mee eens in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

51%

-

-

53%

Tevreden over functioneren4
gemeente t.a.v. leefbaarheid en
veiligheid

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(indicator 0-10 voor 2011 en aantal
inwoners in % voor 2014)

5,4

-

-

40%

Indruk dat criminaliteit veel
voorkomt in de buurt (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

9%

-

-

8%

Indruk dat criminaliteit is
toegenomen in de buurt (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

20%

-

-

19%

4

Meting 2011 was op basis van schaalscore (met als referentiegroep 5,5), meting 2014 is gemeten op basis van
tevredenheid aantal inwoners in %..
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Oordeel inwoners over veiligheid
op buurt niveau (10-puntsscore)

Waarstaatjegemeente.nl
(referentiegroep NL – 6,8)

-

-

-

7,4

Inwoners dat vaak ’s avonds of ’s
nachts de deur niet open doet

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(vermijdingsgedrag in %)

13%

-

-

13%

Inwoners dat vaak onveilige
plaatsen mijdt in de buurt (in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(vermijdingsgedrag in %)

3%

-

-

2%

Inwoners dat zich ’s avonds in de
buurt onveilig voelt (in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(vermijdingsgedrag in %)

2%

-

-

1%

Inwoners dat zich ’s avonds alleen
thuis niet veilig voelt (in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(vermijdingsgedrag in %)

1%

-

-

2%

Bang zelf slachtoffer te worden
van criminaliteit

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(vermijdingsgedrag in %)

3%

-

-

2%

Oordeel veiligheid woonomgeving
(rapportcijfers 0-10)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

7,1

-

-

7,1

2. Conclusie en huidige aanpak
De indicatoren die voorhanden zijn geven het kwantitatieve ‘algemene veiligheidsgevoel’ van
bewoners in Leiderdorp weer. De totaalscores voor ‘veiligheid eigen buurt’ (7,5) en oordeel
‘veiligheid woonomgeving’ (7,1) zijn mooie rapportcijfers voor de gemeente Leiderdorp.
Van de inwoners van Leiderdorp zegt 15 procent zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt.
Dit is een lager percentage dan in Nederland, maar komt overeen met Hollands Midden. Daarnaast
vertonen inwoners van Leiderdorp, in vergelijking met Hollands Midden en Nederland, even vaak
vermijdingsgedrag. De groep die aangeeft ’s avonds niet open te doen omdat ze het niet veilig
vinden, is overigens groter in verhouding. De groep die zich ’s avonds onveilig voelt in de buurt is
weer kleiner.
Opvallend is ook de tegenstrijdigheid in objectieve cijfers en veiligheidsbeleving. Het aantal inbraken
en vermogensdelicten is de afgelopen jaren afgenomen maar in de veiligheidsbeleving van de
inwoners is deze juist fors gestegen (3% naar 12%). Aan de andere kant zegt men dat de criminaliteit
in de buurt is gedaald. Twaalf procent van de inwoners van Leiderdorp verwachten een grote kans
te hebben om slachtoffer te worden van een woninginbraak. Een kleinere kans is er om slachtoffer
te worden van zakkenrollerij (5%), beroving op straat met geweld (2%) en mishandeling (2%). Deze
percentages komen overeen met Hollands Midden en Nederland. Het deel van de inwoners van
Leiderdorp, dat tevreden is over het functioneren van de politie is 20 procent. Dit is lager dan in
Hollands Midden (25 procent) en Nederland (25 procent). 25% ziet daadwerkelijke inbraak in woning
gebeuren (heterdaad) maar 53% meld dit niet! En indien dit wel gemeld wordt is dat voornamelijk
om het slachtoffer te helpen.
Tot slot is er de top 3 van onveilige plekken volgens inwoners:
1. Plekken waar jongeren hangen (38%)
2. Rondom uitgaansgelegenheden (18%)
3. Winkelcentra (15%)
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Overigens voelen in Leiderdorp inwoners zich minder vaak onveilig op mogelijk onveilige plekken
dan in de referentiegroep.
Aangezien in de meeste vormen van criminaliteit een daling is te zien (zie onder 1.3) en de kans op
slachtofferschap ook gering is (zie onder 1.3), kan geconcludeerd worden dat de
onveiligheidbeleving niet gelijk loopt of gelieerd is aan de objectieve verbetering van de veiligheid.
Op zichzelf is dat niet bijzonder. De beleving van veiligheid wordt in beginsel niet sec gevoed door
criminaliteitscijfers. Uit gesprekken met wijkoverleggen en inwoners is ook gebleken dat er in
Leiderdorp (vooral) een nadrukkelijke relatie bestaat tussen de onveiligheidbeleving en de fysieke
kwaliteit van de openbare ruimte. Het gevoel van onveiligheid ontstaat dus voornamelijk als gevolg
van de inrichting, onderhoud of beheer van de openbare ruimte. Ook in de winkelgebieden en de
bedrijventerreinen komt dit aan de orde. Gezien de uitkomsten van de analyse speelt verder de
zichtbaarheid van de politie en de (tijdige) opvolging van meldingen door de politie een rol bij de
beleving van veiligheid. Beperkte capaciteit en prioritaire meldingen zijn er soms oorzaak van dat de
politie niet toekomt aan de afhandeling van lager geprioriteerde meldingen of er langer over doet
om ter plaatse te komen.
In de huidige aanpak wordt vooral ad-hoc aandacht besteed aan de subjectieve veiligheid. Zo wordt
er bijvoorbeeld persoonlijk aandacht besteed aan slachtoffers van bepaalde criminaliteitsvormen
(zoals een overval). De politie en gemeente maken - bij het brengen van nieuws over criminaliteit ook regelmatig de afweging in hoeverre het nieuws wel of juist geen bijdrage levert aan het gevoel
van onveiligheid. Incidenteel vinden er preventieve acties plaats die gericht zijn op het terugdringen
van criminaliteit en in het kielzog ook een verbetering van de subjectieve veiligheid tot gevolg
moeten hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de preventieve aandacht voor woninginbraken of
overvallen op bedrijven.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Een verbetering van de subjectieve veiligheid is naast een daadwerkelijke verbetering van de
veiligheid ook sterk afhankelijk van het beeld dat bij inwoners wordt gevestigd over de wijze waarop
die veiligheid wordt bereikt en de maatregelen die daartoe worden genomen. Het gaat daarbij om
transparant en dus zichtbaar maken van het optreden van de overheid. Ook het uitventen van de
successen in de bestrijding van criminaliteit is daar onderdeel van. Daarnaast kan gedegen
communicatie, over preventieve veiligheidsprojecten zoals een Keurmerk Veilig Ondernemen in een
winkelgebied of het realiseren van een Rampbestrijdingsplan voor een bedrijventerrein, een
belangrijke bijdrage leveren aan het ‘algemene veiligheidsgevoel’. Tot slot mag geconcludeerd
worden dat, gezien de nadrukkelijke relatie tussen de beleving van veiligheid en de fysieke kwaliteit,
een aanpak op dat thema een randvoorwaarde is een doelstelling in het thema subjectieve
veiligheid te kunnen behalen.
Belangrijkste problemen volgens inwoners:
1. Te hard rijden. 2. Overlast van groepen jongeren. 3. Parkeeroverlast. 4. Inbraak in woningen. 5.
Hondenpoep en 6. Vernieling straatmeubilair.
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Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving

Tussenstand Prioriteiten

Op basis van de beschrijving hiervoor van problematiek en aanpak binnen het veld ‘veilige woon- en leefomgeving’,
kan gedacht worden aan de volgende prioriteiten:
1. Fysieke kwaliteit (de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte o.a. verloedering,

vandalisme, graffiti etc.)
2. Sociale kwaliteit (betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken en de mate van
informele sociale controle.)
3. Objectieve veiligheid (veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente o.a.
woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).

Verbinding, Regie en Daadkracht

17

Pagina

Veiligheidsanalyse | Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Thema 2.1: veilig winkelgebied

1. De aard van problematiek: In een winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen.
Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij maar ook om jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en
bromfietsen in voetgangersgebied en de mate van brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast kunnen zwerfvuil
en andere tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Zakkenrollerij (aantal incidenten)

Politie (incidentcode 1.2.4)

28

31

13

-

Winkeldiefstal (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.1.1)

51

33

35

-

Inbraak winkel (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.1.2)

2

8

7

-

Overvallen (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.2.2)

4

1

1

-

Zakkenrollerij (zonder geweld)
(heel) grote kans op in %

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(referentiegroep NL – 4%)

3%

-

-

5%

Winkelgebied als onveilige plek
ervaren (mee eens in %)

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(referentiegroep NL – 14%)

11%

-

-

15%

2. Conclusie en huidige aanpak
De beschikbare cijfers op het gebied van winkelcentra ontlenen we voornamelijk aan de politie. Er
zijn weinig specifieke indicatoren beschikbaar voor de winkelcentra die Leiderdorp kent. We zien een
lichte stijging in het aantal winkeldiefstallen en een lichte daling in het aantal winkelinbraken. De
overvallen zijn stabiel gebleven (met uitzondering van een ramkraak) en wekken de indruk dat dit
geen aandacht behoeft. Echter vanuit de politie is er in 2010-2011 extra aandacht voor overvallen
geweest. Met name rond de Winkelhof zijn winkeliers en ondernemers actief benaderd (vooral voor
en tijdens sluitingstijd) met advies van de politie om juist op deze tijdstippen op te letten. Uiteraard
ook met meer bruikbare adviezen op maat per ondernemer.
De kans op zakkenrollerij in Leiderdorp is met 2% toegenomen. Deze stijging geldt over de gehele
gemeente en is niet direct te relateren aan een winkelcentrum maar de ervaringen en gesprekken
met professionals weten dat de meeste zakkenrollers in de Winkelhof actief zijn. Evenals
winkeldiefstal. Als laatste wordt in de integrale veiligheidsmonitor de Winkelgebieden van
Leiderdorp als derde onveiligste plek binnen de gemeente benoemd, met een stijging van 4%. Dat
ligt net boven de referentiegroep (VRHM en NL).
In voorbereiding op de vernieuwing/uitbreiding van de Winkelhof is destijds een Veiligheid Effecten
Rapportage (VER) uitgevoerd. Deze rapportage bracht een aantal zaken (inrichting, toezicht, sociale
controle, dode hoeken, donkere plekken e.d.) aan het licht waar in de ontwerpfase nog
onvoldoende, vanuit veiligheidsperspectief, over na was gedacht.
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Ook in de winkelgebieden speelt de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte (zie onder 1.2) een
belangrijke rol. Het aantal winkeldiefstallen is beperkt en redelijk constant. Bekend is dat de melding
en aangiftebereidheid zeer beperkt is. Een veel gehoorde klacht is de tijd die het een ondernemer
kost om bij kleine vergrijpen een dief aan te houden, op de politie te wachten en aangifte doen.
Winkeliers lossen het vaak zelf op met een reprimande.
Een goede sociale controle onder de winkeliers draagt in sterke mate bij aan controle op
criminaliteit (bijvoorbeeld vals geld) en verdachte personen (veelplegers). Deze sociale controle
draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid in het bedrijf. (zie onder 1.4). In de winkelgebieden is
het toezicht en ‘voldoende blauw’ ook gekoppeld aan de beleving van onveiligheid (zie onder 1.4) als
gevolg van groepen jongeren en de fysieke kwaliteit van de buitenruimte. Vooral het onderhoud
speelt een belangrijke rol in de uitstraling van de winkelgebieden. Afval op straat, niet tijdig legen
van vuilnisbakken, graffiti en overtollig groen behoeven de aandacht. Expliciet rondom de Winkelhof
vormt het onderhoud en de uitstraling van het vastgoed een belangrijk aandachtspunt.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De fysieke kwaliteit van de buitenruimte (zie onder 1.2) verdient ook hier de aandacht. Verder kan
een project als z.s.m. ‘afrekenen met winkeldieven’ een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak
van kleine vergrijpen, de aangiftebereidheid en het compenseren van winkeliers in hun
tijdsinvestering. Goede camerabeelden blijken een uitkomst voor de opsporing en vervolging van
verdachten. Een nadere uitwerking van camerabeveiliging en/of cameratoezicht kan mogelijkheden
bieden voor de veiligheid in winkels en in (donkere hoeken van) de buitenruimte (o.a. parkeergarage
en fietsstallingsplaatsen rondom Winkelhof).
Verder zou in samenwerking met o.a. de LOV, politie, gemeente en een KVO expert een eerste
schouw kunnen worden uitgevoerd om de meest cruciale aandachtspunten aan het licht te krijgen.
De ervaring leert dat tijdens dergelijke trajecten om winkelcentra veiliger en vriendelijker te maken
conform KVO methodiek al snel de aandacht, belangen en daarmee inzet van alle betrokkenen
worden geactiveerd. Vanuit dergelijke trajecten wordt ook veel gedaan aan communicatie en
training van personeel en ondernemers. Een schouw of een light variant van het keurmerk veilig
ondernemen is natuurlijk ook een optie.
Het lijkt in ieder geval, mede gezien de beperkt beschikbare informatie, verstandig een enquête of
schouw conform KVO uit te laten voeren, indien we willen investeren op veiligheid binnen de
winkelcentra van Leiderdorp. Uitgangspunt is wel dat de bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid
nemen. De gemeente kan een faciliterende rol spelen met betrekking tot het KVO.
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Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Thema 2.2: veilige bedrijventerreinen

1. De aard van problematiek: Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten:
bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de
terreinen, verkeersveiligheid en tevens brandveiligheid (NB: ‘externe veiligheid’ ofwel veiligheid rond inrichtingen
waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt, is onderdeel van veiligheidsveld 4: Fysieke
veiligheid).

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Diefstal/inbraak in bedrijven en
kantoren (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.2.1)

42

11

23

-

Overvallen (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.2.2)

4

1

1

-

Winkelgebied als onveilige plek
ervaring als onveilige plek in %

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(referentiegroep NL – 14%)

11%

-

-

15%

2. Conclusie en huidige aanpak
Voor dit veiligheidsthema zijn momenteel nog weinig indicatoren aanwezig. Het aantal inbraken is in
de loop der jaren fors gedaald, echter de afgelopen jaren zijn deze weer gestegen. Het risico op
inbraken is vanwege de gunstige ligging en goede infrastructuur van de bedrijventerreinen (dicht bij
provinciale ontsluitingswegen) altijd latent aanwezig. Overvallen op bedrijven of berovingen vormen
eigenlijk geen onderwerp binnen het thema bedrijvigheid en veiligheid. Veelal blijkt dat
ondernemers in de regel weinig contant geld voor handen hebben en de panden veel minder
toegankelijk zijn dan in de detailhandel. Vanwege deze andersoortige toegankelijkheid is ook de
dreiging (gevoel) van overvallen of berovingen veel minder aanwezig.
Wat wel de aandacht verdient op de bedrijventerreinen is de sociale controle, evenals de
bewustwording bij ondernemers over de mogelijkheden om de veiligheid in en om hun bedrijf te
vergroten. De oorzaak hiervan wordt verondersteld te liggen in een toenemende anonimiteit als
gevolg van meer individualistisch ondernemerschap. Dit is ook van invloed op de
onveiligheidbeleving (zie onder 1.4). Op de Baanderij is destijds een poging gewaagd om het KVO te
implementeren met een subsidie van de Rijksoverheid. Echter, doordat vooral de kleinere
ondernemers niet hetzelfde belang dachten te hebben kon de subsidie niet worden ontvangen. Een
gemiste kans.
Qua verkeersveiligheid verdient het parkeren van vrachtwagens op en in de directe omgeving van de
bedrijventerreinen de aandacht, evenals het parkeren van auto’s op en rondom de terreinen. (o.a.
Achthovenerweg/Vliko en Baanderij).
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Er zijn geen directe signalen bekend over mogelijke aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit
op de bedrijventerreinen. De politie besteed verder aandacht aan de bedrijventerreinen in haar
surveillance.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De uitkomsten van de startbijeenkomst IVB en de gesprekken gaven aan dat ondernemers en
gemeente vooral leegstand zoveel mogelijk dienen te voorkomen. Het aantrekkelijk en levendig
maken van het terrein voor bezoekers en ondernemers is essentieel. Verloedering en leegstand is
geen goede ontwikkeling voor de ondernemers. Fysieke kwaliteit speelt hierbij wederom een grote
rol in de aantrekkelijkheid en veiligheidsbeleving.
Bij het ontwikkelingen, inrichten of opzetten van nieuw beleid willen veel ondernemers graag
betrokken worden en vragen aandacht voor de rol van de bedrijven. ‘Wat kunnen zij zelf bijdragen
om het veiligheidsgevoel in b.v. de Baanderij te vergroten?’. Participatie op zowel beleidsmatig als
uitvoerend niveau wordt als belangrijk aangegeven. Een laatste advies vanuit de ondernemers gaat
uit naar de zichtbare beveiliging op bepaalde tijdstippen en vooral te zorgen voor voldoende
verlichting op bepaalde plekken. Een schouw i.c.m. het KVO zou hierbij uitkomst kunnen bieden.
Uitgangspunt is dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. De
gemeente kan een faciliterende rol spelen met betrekking tot het KVO.
Een andere suggestie die tijdens de analyse is ontstaan is de mogelijkheid om de bedrijventerreinen
buiten werktijd fysiek af te sluiten. De haalbaarheid van zo’n maatregel moet voor de individuele
bedrijventerreinen nader worden onderzocht. Het meer gecoördineerd inschakelen van
beveiligingsdiensten kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de veiligheid.
Tot slot wordt ook voor dit veiligheidsveld het Keurmerk Veilig Ondernemen gezien als een
belangrijk instrument om de veiligheid van de bedrijventerreinen te verbeteren (zie onder 2.1) in
combinatie met het op pijl houden van de fysieke kwaliteit (zie onder 1.2).
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Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Thema 2.3: veilig uitgaan

1. De aard van problematiek: Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de
veiligheid: de sfeer in de gemeente verbeterd er immers door. Maar er kunnen zich ook specifieke
veiligheidsproblemen juist rond uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweldpleging, overlast en
vernielingen (eventueel vernielingen rond de zgn. (s)looproutes).

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Overlast horeca

Politie (BVH incidentcode 2.3.1)

17

5

2

-

Overlast
horecagelegenheden (komt
vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

3%

-

-

0%

Dronken mensen op straat
(komt vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

4%

-

-

0%

14%

-

-

18%

Horeca/uitgaansgelegenheid Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
als onveilige plek. (ervaring
(referentiegroep NL – 25%)
in %)
Geluidsoverlast horeca
(aantal incidenten)

Politie (incidentcode 2.6.6, BPS 451, BVH
M061)

17

5

2

-

Overtredingen horeca
vergunning5

Gemeente Leiderdorp, afd. Gwi (Decos)

-

-

1

0

2. Conclusie en huidige aanpak
Gezien de indicatoren is van overlast veroorzaakt door horecabedrijven nauwelijks sprake. Behalve
het feit dat er meestal ten tijde van evenementen op sommige plaatsen geluidsoverlast wordt
ervaren (Brasseriepark en Bloemerd). Horecaondernemers houden zich over het algemeen goed aan
wet- en regelgeving (zo blijkt althans uit controles van de Milieudienst Midden Holland en de
politie), echter de controles op de herziene Drank en Horecawet zijn hier nog niet in meegenomen.
Een andere verklaring voor weinig overlast kan zijn dat er relatief weinig horeca te vinden is in
Leiderdorp die voorziet in nachtelijk uitgaansleven. Een aantal overlastmeldingen is daarnaast
herleidbaar naar een enkel horecabedrijf aan de Koningsstraat (café) waar zich gedurende een
bepaalde periode de nodige incidenten/meldingen hebben voorgedaan. Onder andere inzake
overlast met betrekking tot geluidsnormering.

5

In 2011 en 2012 was de VWA nog verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving. Sinds januari 2013
worden deze meldingen geregistreerd in het gemeentelijke archiefsysteem Decos.
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De drank en horecawet vraagt voorts om extra controles, sanctionering en wellicht voorlichting over
alcoholgebruik. Zowel aan horecaondernemers, ouders, scholen en verenigingen. Vanuit de
bijeenkomsten is gebleken dat verenigingen behoefte hebben aan voorlichting over hoe zij het beste
het gesprek over alcohol aan kunnen gaan. Of naar voorbeeld van Alecto; geheel alcoholvrije feesten
kunnen organiseren.
Daarnaast vormt de vergunningverlening aan horecabedrijven (exploitatie) een aandachtspunt,
vooral in relatie tot de beoordeling van de integriteit van de ondernemer (zie onder 5.3). Dubieuze
verwerving van panden en horecabedrijven, snelle wisseling van ondernemers met schulden e.d.
bevestigen de noodzaak om daar aandacht aan te besteden.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De oprichting van een structureel horecaoverleg kan wellicht wenselijk zijn. De methodiek van de
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan biedt hierbij mogelijk uitkomst. Verder geven bewoners en
ondernemers aan behoefte te hebben aan voorlichting en controle over alcoholgebruik onder de
jeugd en voorlichting van verenigingen aan barvrijwilligers over hoe om te gaan met
alcoholverstrekking. Een advies vanuit de professionals en ondernemers is om in ieder geval
zichtbare alcoholcontroles (met testers) bij scholen, sportclubs en verenigingen in te zetten.
Zichtbaarheid en handhaving verhogen.
Hoewel de toepassing van de wet BIBOB beleidsmatig is uitgewerkt, is deze nog niet
geïmplementeerd. Hierdoor ontbreekt het bij de vergunningverlening aan een gestandaardiseerd
werkproces waarbij de integriteit van de horecaondernemer wordt getoetst.
Ten slotte wordt geconstateerd dat het systeem waar meldingen worden beschreven en
afgehandeld (Melddesk) en waar de APV vergunningen worden geregistreerd (Decos) weinig
management informatie oplevert en erg bewerkelijk zijn. Hierdoor zijn de BOA’s veel tijd kwijt die zij
beter kunnen besteden buiten kantoor. Een directer systeem voor, in ieder geval het uitvaardigen
van strafbeschikkingen met de hierbij behorende registratie kan tijdwinst en sturingsinformatie
opleveren. Het geniet de voorkeur om een dergelijk systeem ten behoeve van handhaving aan te
schaffen. Daarbij kan inzicht in deze processen (o.a. werkprocessen boa’s en management
informatie) bijdragen aan juiste beleidskeuzes, gerichter handhavingsbeleid, overzicht van werklast
en een snelle behandeling (en afhandeling) van meldingen en incidenten.
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Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Thema 2.4: veilige evenementen

1. De aard van problematiek: Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s
opleveren. Het is aan de organisator voorwaarden voor de veiligheid te realiseren, en aan de gemeenten om de
juiste voorwaarden te stellen en die te handhaven. De risico’s betreffen met name geweldpleging, overlast,
vernieling en brandgevaar.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

(geluids)overlast evenementen
(incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.4.1)

3

1

0

-

Evenementen overig (incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.4.2)

2

4

15

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Er zijn niet veel indicatoren bekend op basis waarvan een beeld kan worden geschetst van de
veiligheid rondom evenementen. De aard en inhoud van de genoemde meldingen van
(geluids)overlast is niet geheel te achterhalen. De conclusie is dat de overlast van evenementen een
marginaal karakter heeft in Leiderdorp.
Toch zijn er wel een aantal evenementen te noemen die hier een uitzondering op vormen.
Veiligheidsrisico’s kunnen zich in het bijzonder voordoen bij de meer grootschalige evenementen.
Hoewel een tendens bestaat dat daarvan in Leiderdorp ‘geen sprake is’, zien we de laatste jaren toch
meer vergunningaanvragen voor grootschalig evenementen. Een voorbeeld hiervan is de Marathon
van Leiden (en omgeving). Hierbij moet de organisator aan de vergunningsvereisten conform het
Regionaal Evenementenkader voldoen (C klasse evenement). De leiderdorpse horeca ondernemers
profiteren graag van deze publiekstrekker (ongeveer 17.000 lopers) maar vergeten nog wel eens een
vergunning aan te vragen voor hun ‘side events’. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren omdat de
coördinatie van de marathon én onbekende side events negatieve gevolgen kan hebben op de
verkeersinrichting, aanrijroutes (o.a. hulpdiensten), bottlenecks, EHBO punten etc.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De gemeente Leiderdorp hanteert het regionaal evenementenbeleid. Gewaakt moet worden voor
een al te progressieve deregulering waarbij de veiligheid van evenementen als een
vanzelfsprekendheid wordt beschouwd, met name door de aanvrager. Daarbij is het van belang dat
de ondernemers zich bewust moeten zijn van de risico’s en relaties tot andere evenementen c.q.
side events tijdens een groot evenement.
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Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Thema 2.5: veilig toerisme

1. De aard van problematiek: Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond
recreatiegebieden zoals strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en rond kampeerterreinen. De
risico’s betreffen onder meer beroving, diefstal uit of van vaartuigen, geweldpleging, overlast en vernielingen. NB:
risico’s als heide- of duinbrand vallen binnen het veld ‘Fysieke veiligheid’.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Water (aantal incidenten)

13

15

3

-

Politie (BVH incidentcode 2.5.1)

+/-

2. Conclusie en huidige aanpak
Het toerisme in Leiderdorp is minimaal. Op het gebied van toerisme zijn ook geen indicatoren
bekend. Ook is geen informatie gevonden waaruit is gebleken dat toerisme of de veiligheid van
toerisme in Leiderdorp een thema is waar aandacht aan moeten worden besteed bij de ontwikkeling
van integraal veiligheidsbeleid.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Niet van toepassing.

Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid

Tussenstand Prioriteiten

Op basis van de beschrijving hiervoor van problematiek en aanpak binnen het veld ‘veilige woon- en leefomgeving’,

kan gedacht worden aan de volgende prioriteiten:
1. Veilige winkelgebieden (winkeldiefstal, zakkenrollerij, overvallen maar ook jongerenoverlast, vernielingen,
fysieke inrichting, controle, toezicht)
2. Veilige bedrijventerreinen (bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling en inrichting en onderhoud)
3. Veilig uitgaan (geweldpleging, overlast en vernielingen o.a. de horeca/slooproutes)
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Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid

Thema 3.1: overlast gevende jeugd

1. De aard van problematiek: Dit thema heeft betrekking op de overlast van groepen jongeren. De groepen
jongeren veroorzaken geluidsoverlast, kunnen intimiderend aanwezig zijn, laten zwerfvuil achter en plegen
eventueel vernielingen en andere vormen van kleine criminaliteit. Soms plegen ze ook zwaardere vormen van
criminaliteit – het betreft dan zogenaamde ‘criminele jeugdgroepen’.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Overlast gevende jeugdgroepen

Informatie analyse politie (BEKE Methodiek)

0

0

0

0

Verwijzingen naar Bureau Halt

Bureau Halt Haaglanden Hollands Midden

22

30

28

-

(jeugd in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Grootste aandeel van
verwijzingen ligt op de leeftijd van
14-16 jaar).

- Waarvan jongens
- Waarvan meisjes

15
7

27
3

23
5

-

Het startgesprek vindt in
gemiddeld 70% van de gevallen
binnen 30 dagen plaats.

- Vermogensdelicten
- Baldadigheid
- Openbare orde
- Vernieling
- Vuurwerkovertredingen
- Schoolverzuim
- Overig

13
3
0
1
3
2
0

9
6
1
5
6
2
1

13
3
2
0
3
1
6

-

Vandalisme/baldadigheid

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

20

21

14

-

Overlast jeugd

Politie (BVH incidentcode 3.1.2)

217

204

200

Overlast beleving groepen
jongeren (komt vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(referentiegroep regio en NL – 6%)

4%

-

-

7%

2. Conclusie en huidige aanpak
Door de wijkagenten zijn shortlists over jeugdgroepen ingevuld. De shortlist is een op
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde vragenlijst waarmee politiefunctionarissen op
systematische wijze periodiek de aard en omvang van problematische jeugdgroepen in hun wijk of
verzorgingsgebied in beeld kunnen brengen. Met de shortlist groepscriminaliteit wordt op een
relatief snelle en eenvoudige manier informatie verkregen over onder meer:
- locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt;
- samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijdsrange);
- dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, spijbelgedrag);
- riskante gewoonten (drank- en druggebruik, justitiecontacten);
- recent delictgedrag (lichte én zware vormen van criminaliteit).
Op basis van de scores die de wijkagent op de diverse kenmerken aan een jeugdgroep toekent, valt
deze binnen één van de drie onderscheiden typen: hinderlijk, overlastgevend of crimineel.
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Aanvullend wordt in de shortlist aan de wijkagent gevraagd naar kenmerken die iets zeggen over de
structuur van de groep (mate van hiërarchie, leidende figuren, planning van activiteiten). Van
overlastgevende jeugd conform BEKE/shortlist methode is in Leiderdorp op dit moment geen sprake.
Er zijn in het verleden wel hinderlijke jeugdgroepen geweest die inmiddels grotendeels uit elkaar
zijn. Op dit moment is er wel een groep actief in de Bloemerd welke als hinderlijk wordt ervaren.
Samen met jongerenwerk worden deze jongeren ‘afgepeld’ en als individu in het jeugdoverleg
besproken.
De politiecijfers laten op vrijwel alle onderdelen een daling zien in het aantal incidenten. Dat wil
overigens niet zeggen dat er geen algemene overlast-, vernielings- of meldingen van alcohol of
drugsgebruik door jeugd meer zijn. In tegendeel, zowel uit de statistieken als uit de gehouden
bijeenkomsten geven inwoners en ondernemers aan juist op dit thema extra inzet te plegen door de
partners. De overlastbeleving door jeugd is, in tegenstelling tot de politiecijfers, gestegen met 3% en
komt daardoor net boven de regionale en landelijke referentiegroep (met 1%).
De jeugdgroepen die dus nog in Leiderdorp actief zijn hebben vooral een ‘licht hinderlijk karakter’.
Het merendeel van de overlast wordt veroorzaakt door jongeren die zich in groepsverband hinderlijk
gedragen. Deze groep hangt rond in de buurt, is af en toe luidruchtig (o.a. muziek) aanwezig en trekt
zich niet zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen,
maar dat is doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak meer toeval dan gepland. De groep maakt
zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen, veroorzaakt lawaai, laat rommel achter op straat en
pleegt vernielingen uit baldadigheid. Over het algemeen zijn deze groepen nog voldoende gevoelig
voor ‘autoriteit en correctie’ en daarmee aanspreekbaar op haar gedrag. De groep zorgt wel voor
een gevoel van onveiligheid bij inwoners (zie onder 1.4)
De diverse jeugd(groepen) in Leiderdorp hebben wisselende samenstellingen en kunnen situationeel
in omvang variëren van 3-5 jongeren tot enkele tientallen jongeren per groep. Het hangen gebeurt
op plekken die zich daar praktisch voor lenen (winkelgebieden, parkjes, speelplaatsen, steegjes,
tunnels, portieken etc.) maar niet bedoeld zijn voor dergelijk gebruik. Hier wordt vanuit sommige
waarnemers c.q. betrokken partners een relatie verondersteld met het ontbreken van voldoende
degelijke fysieke en recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte voor jongeren van 12 jaar en
ouder (zie onder 1.2). Dit aspect verdient de aandacht bij het thema jeugd.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Het aantal meldingen met betrekking tot jeugd lijkt te stabiliseren. Dit kan enerzijds te maken
hebben met de ‘doorgroei’ van jongeren anderzijds met de integrale ketenaanpak van
veiligheidspartners. Echter, het aantal meldingen met betrekking tot jeugd is nog steeds erg hoog en
het geniet daarom de voorkeur dit thema als prioriteit voor komende beleidsperiode te benoemen.
Te meer omdat vanuit de veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers het thema juist
gestegen is.
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Met het stimuleren en faciliteren van initiatieven en activiteiten van en door jongeren in de wijk kan
een goed alternatief worden geboden voor hangen op straat en hinderlijk gedrag. Nieuwe aanwas
binnen de bestaande groepen wordt daarmee ook (hopelijk) voorkomen.
In de setting van dergelijke initiatieven en activiteiten - met een jongerenwerker als coach ter
ondersteuning van het zelforganiserend vermogen (participatie) van de jeugd - is ruimte voor
ontplooiing enerzijds, voor correctie op ongewenst gedrag anderzijds en voor persoonlijke aandacht
aan kwetsbare jongeren die dreigen af te glijden naar een overlastgevend of crimineel niveau.
De oprichting van een open budget (soort jeugdfonds) waaruit geput kan worden voor de
ondersteuning van initiatieven en activiteiten van de jeugd, kan de mogelijkheid bieden om sneller
en flexibeler in te spelen op de maatschappelijke behoefte van jongeren en de vraagstukken die zich
daar in voordoen. Het rendement en maatschappelijk effect van dit soort initiatieven en activiteiten
is vele malen groter dan het effect van de huidige inloopuren of activiteiten voor jongeren. Daarbij
geldt dat de huidige openstelling (alleen woensdag en donderdag inloop) ten opzichte van de vraag
zeer beperkt is en juist behoefte bestaat aan een weekendopenstelling en/of ambulant.
Daarnaast kan met dergelijke initiatieven het eenzijdige beeld van de jeugd als zijnde ‘hinderlijk of
overlastgevend’ worden bijgestuurd. Dat levert ook een bijdrage aan het vergroten van de tolerantie
van omwonenden naar jongeren en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in wijken en
winkelgebieden. De wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar regierol op het gebied van
jeugd is doorslaggevend voor het organiseren van de inzet van de ketenpartners en het bereiken van
het gewenste resultaat.
Tot slot is het wenselijk om in de openbare ruimte voldoende fysieke voorzieningen te realiseren die
geschikt zijn voor jongeren van 12 jaar en ouder en die qua functie aansluiten bij het beoogde
gebruik en de behoefte van de jeugd (zie ook onder 1.2); aandachtspunt partners en bewoners uit
bijeenkomst(en). Daarbij zijn ook de meldingen van bewoners enerzijds (openbare ruimte en
overlast) maar ook de terugkoppeling van ondernomen acties anderzijds naar inwoners van belang.
Een idee kan zijn om de overlastmeldingen en afhandeling van deze zaken te laten verlopen via SCW.
Zij zitten er dicht op en kunnen goed bemiddelen en als tussenpersoon fungeren voor de gemeente.
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Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid

Thema 3.2: criminele jeugd/individuele probleemjongeren

1. De aard van problematiek: Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat daarbij vooral om de
jongeren met meerdere antecedenten – eventueel zgn. ‘veelplegers’ – die in diverse opzichten de
maatschappelijke aansluiting hebben verloren. Ze vormen de harde kern van jeugdgroepen en plegen
verschillende vormen van criminaliteit.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Criminele jeugd(groepen)

Informatie analyse politie (BEKE Methodiek)

0

0

0

0

Mensenhandel o.a. vrouwen –en
kinderhandel, loverboys (aantal
incidenten)

Politie (Incidentcode 3.1.2, BPS 614, BVH
F5293)

6

6

1

-

Schoolverzuim6 (gevallen per
schooljaar gemeld)

Leerplichtadministratie, jaarverslagen
Regionaal Bureau Leerplicht

95

139 100

Voortijdige schoolverlaters (vsvers) – aantallen

Leerplichtadministratie, jaarverslagen
Regionaal Bureau Leerplicht

46

52

48

Ervaring met jeugdcriminaliteit
(in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

4%

-

-

Veelplegers7

DRIO politie / veiligheidshuis Leiden e.o.

3

1

0

1

2. Conclusie en huidige aanpak
Er zijn niet veel indicatoren beschikbaar waaruit informatie kan worden ingewonnen over criminele
jeugd en individuele probleemjongeren in Leiderdorp. Wel bestaat er informatie over belangrijke
risicofactoren zoals de werkloosheid onder jongeren, het aantal voortijdige schoolverlaters en het
gebruik van alcohol en drugs (zie onder 3.3). De analyse van jeugdgroepen (zie onder 3.1) laat zien
dat bepaalde vormen van criminaliteit opzettelijk worden gepleegd, vooral vernielingen en vormen
van vandalisme. Uit informatie van politie en jongerenwerk blijkt ook dat een (onbekend) aantal
jongeren zich op het snijvlak van baldadigheid en criminaliteit bevindt en onder druk van de groep,
door drank- of drugsgebruik of problemen thuis kan afglijden.

6

Spijbelverzuim (licht verzuim of te laat komen), signaalverzuim (achterliggende problematiek waardoor de schoolgang
belemmerd wordt) en luxe verzuim (is sprake wanneer een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met
vakantie gaat.)
7
Veelplegers worden geclassificeerd met de status ‘stelselmatige dader’, veelpleger en ‘zeer actieve veelpleger’. Sommige
van oorsprong Leiderdorpse veelplegers staan nu bij de opvang in Oegstgeest (Rivierduinen) ingeschreven en worden
daardoor niet meer worden meegeteld in de cijfers. Dit kan een vertekend beeld weergeven van het aantal veelplegers.
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Als we kijken naar de verzuim –en vroegtijdig schoolverlaatcijfers van Leiderdorp dan lijken de cijfers
in de tabel een stabiel, positief beeld zien. Echter relatief gezien heeft Leiderdorp een hoog verzuim
(t.o.v. regio). In 2011-2012 is het aantal verzuimmeldingen met de helft toegenomen (2011-2012).
Na Leiden waren dit het hoogste aantal meldingen per 1000 leerlingen. Nu (2013-2014) lijkt dit weer
iets af te namen. In Leiderdorp was dus meer herhaald verzuim dan gemiddeld in de leerplichtregio.
Alle veertien scholen in Leiderdorp zijn door de leerplichtambtenaar bezocht. Van elf scholen was de
verzuimregistratie op orde, met de andere scholen zijn afspraken gemaakt over de registratie en het
melden van verzuim.
Van alle leerlingen waarbij verzuim geconstateerd is, is ongeveer 75% na één interventie van
leerplicht niet opnieuw verzuim vastgesteld. De meeste leerlingen ontvangen een waarschuwing of
er worden afspraken gemaakt. Wel is in Leiderdorp vaker sprake van herhaald verzuim dan
gemiddeld in de leerplichtregio. In het laatste pijljaar (2013) is het luxe en signaalverzuim
afgenomen maar het spijbelverzuim met 28% toegenomen. Daarbij zien we dat er nu 170 vroegtijdig
schoolverlaters (vsv’ers) in Leiderdorp wonen, die groep is groter dan vorige jaren. Het meeste
verzuim en vsv’ers vinden we in het voortgezet onderwijs en MBO.
Een verklaring voor het in de eerste alinea van deze paragraaf genoemde gedrag is mogelijk ook
gelegen in een lager opleidingsniveau. Hiermee wordt verstaan: geen startkwalificatie (een diploma
HAVO of MBO niveau 2) en daardoor zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze groep
eet over het algemeen minder gezond, rookt meer en drinkt meer alcohol. De lage opleidingen (van
jongeren of hun ouders) verhogen ook de kans op problematisch gedrag. In combinatie met andere
risicofactoren in de directe omgeving van het kind - zoals huiselijk geweld (zie onder 1.3) of
psychische problemen - ontstaat een aanzienlijke kans dat een kind ontspoort.
In de huidige aanpak wordt door een aantal partners samengewerkt. Er bestaan diverse vormen van
casus en jeugdoverleg, signalering en advies teams. Vaak zijn dit dezelfde partners maar komen zij in
verschillende samenstellingen bij elkaar. Het ‘afpellen’ van de verschillende jeugdgroepen door
jongerenwerk kan leiden tot aanpak van de individuele probleem jongeren waardoor de invloed op
de groep minder kan worden.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De regierol (sturing) van de gemeente ten aanzien van jeugd, het integreren van overlegstructuren
en de totstandkoming van een ketenstructuur die voorziet in overzicht, samenhang en verbinding
moet behalve bij overlastgevende jeugd (zie onder 3.1) vooral ook in dit veiligheidsthema een
doorslaggevende rol gaan spelen. Daadwerkelijke deelname aan het Veiligheidshuis kan daar ook
een bijdrage aan gaan leveren, mits daarmee voldoende integraliteit tot stand komt. In dat verband
kan vervolgens informatie bijeen worden gebracht en een dossier worden opgebouwd op basis
waarvan voldoende aandacht en een gerichte aanpak voor criminele- en individuele
probleemjongeren tot stand kan komen.
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Ten slotte is een goede, uniforme registratie van o.a. verzuim maar ook meldingen van pesten,
geweldpleging of diefstal van belang goed te registreren. De verzuimadministraties van scholen
dienen op orde zijn. Een voorbeeld hiervan is dat bij luxe verzuim vaak sprake is van gezinnen met
meerdere kinderen, soms op verschillende scholen. Het regionaal bureau leerplicht (RBL) heeft
geconstateerd dat scholen verschillend omgaan met de aanvragen van luxe verzuim. De ene school
geeft toestemming, terwijl de school waar een broertje of zusje op zit geen toestemming geeft en
een melding van verzuim doet bij de leerplichtambtenaar. Dit is een onwenselijke situatie, want
handhaven (overgaan tot het opmaken van een proces verbaal) is hierdoor niet mogelijk. Tijdens de
schoolbezoeken die de leerplichtambtenaren afleggen moet dit standaard onderwerp van gesprek
zijn. Ook een vroeg signaleringsfunctie van basisscholen voor de sociaal zwakkere jongeren die een
groter risico op afglijden kennen moet eerder gemeld worden.
Ook bij dit thema heeft jongerenwerk een belangrijke rol in het signaleren, bemiddelen en zgn.
afpellen van groepen jongeren. Hierdoor kan een effectieve aanpak mogelijk worden. Echter de
huidige uren van de jongerenwerker (28uur) lijken onvoldoende om ook op dit thema effect te
resulteren.
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Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid

Thema 3.3: jeugd, alcohol en drugs

1. De aard van problematiek: Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn onder meer de zgn. zuipketen (soms
ook caravans), hinderlijk gebruik van alcohol in de openbare ruimte en gebruik van drugs.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Bezit Harddrugs (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

1

0

0

-

Bezit Softdrugs (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

3

1

1

-

Openbare Dronkenschap (aantal
incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.1.1)

0

1

0

-

Overtreding APV (aantal
incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.7.3)

31

19

18

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Er zijn weinig (kwantitatieve) indicatoren beschikbaar op basis waarvan het gebruik van drugs onder
jongeren in Leiderdorp inzichtelijk kan worden gemaakt. De politie bevestigd dat het voor hen een
vrij ongrijpbaar aspect is, mede omdat concrete meldingen of aanhoudingen nauwelijks voorkomen.
Anderzijds komen er steeds vaker signalen binnen van o.a. buurtbewoners en beheerders van een
buurthuis of sporthal, dat er op bepaalde locaties in Leiderdorp mogelijk gehandeld wordt in
verdovende middelen tussen jongeren. Zowel de handel in als ook het gebruik van soft- en
harddrugs door jongeren wordt steeds regelmatiger bevestigd door professionals in het werkveld.
De drugs is redelijk makkelijk verkrijgbaar voor de jongeren en wordt vrij algemeen gebruikt.
Overmatig alcoholgebruik en (soft)drugsgebruik onder jongeren in Leiderdorp komt voor en vormt
een aandachtspunt. Het alcoholgebruik is een belangrijke oorzaak van de overlast die jongeren
veroorzaken en de vernielingen en geweldsdelicten die worden gepleegd. Het overmatige
alcoholgebruik in de openbare ruimte lijkt op basis van de politiecijfers de laatste jaren te zijn
afgenomen (openbare dronkenschap). Een kanttekening die daarbij moet worden geplaatst is de
constatering van de politie dat de jeugd creatiever wordt in het ‘stiekem’ drinken op straat en ook
steeds meer binnen drinkt (bij vrienden thuis). Er zijn enkele incidenten bekend uit 2009-2010
waarbij jongeren buiten bewustzijn (in comateuze toestand) worden aangetroffen als gevolg van
overmatige alcoholgebruik.
Aan het onderwerp jeugd en drugs wordt in de huidige aanpak geen expliciete aandacht besteed,
anders dan dat er door de politie wordt ingespeeld meldingen van de handel in of het gebruik van
drugs. De aanpak van alcohol wordt op verschillende manieren aangevlogen. Behalve een
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progressief alcoholverbod, worden de ouders van jongeren nadrukkelijk betrokken bij het
constateren van een overtreding. Bij een herhaling door een en dezelfde jongere wordt een
zorgmelding gedaan bij het Jeugd Preventie Team. Daarnaast worden de ouders van jongeren die
zich schuldig maken aan (overmatig) alcoholgebruik per brief aangesproken op hun
verantwoordelijkheid.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
In de prestatieafspraken met partijen als jongerenwerk en bureau Halt kunnen afspraken worden
gemaakt over voorlichting of projecten waarin het gebruik van drugs en alcohol door jongeren
nadrukkelijk de aandacht krijgt. Een belangrijk deel van die voorlichting zal via de scholen,
jongerenwerk en gezinnen bij de jongeren moeten komen. Projectmatig kan dit veiligheidsthema
ook een plek krijgen binnen de initiatieven en activiteiten die door jongeren zelf in de wijk kunnen
worden ontplooid (zie onder 3.1). Daarnaast biedt het jongerenwerk samen met de GGD een
integraal voorlichtingsprogramma aan jongeren onder de 18jaar over alcohol en drugs. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin kan als front office fungeren naar de gezinnen.
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Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid

Thema 3.4: veilig in en om de school

1. De aard van problematiek: Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid – thuis, in de buurt, bij het
stappen maar ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging,
diefstal, overlast (voor omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Inbraak school (aantal incidenten)

Politie (incidentcode 2.5.1, BVH A26 + B26)

2

3

3

-

Diefstal in/uit school (aantal
incidenten)

Politie( incidentcode 2.5.1, BPS 223, BVH
A31)

5

2

3

-

Schoolverzuim8 (gevallen per
schooljaar gemeld)

Leerplichtadministratie, jaarverslagen
Regionaal Bureau Leerplicht

95

139

100

-

Voortijdige schoolverlaters (vsvers) – aantallen

Leerplichtadministratie, jaarverslagen
Regionaal Bureau Leerplicht

46

52

48

-

Verwijzingen naar Bureau Halt
(aantallen voor leerplicht)

Bureau Halt Haaglanden Hollands Midden
- Schoolverzuim

2

2

1

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Indicatoren over de veiligheid in en om de school zijn maar beperkt voorhanden. De politiecijfers
laten een marginaal aantal incidenten zien als het gaat om bijvoorbeeld diefstal op school.
Geconstateerd moet worden dat hier nauwelijks aangifte van wordt gedaan. Mogelijk ligt een angst
voor negatieve beeldvorming over het functioneren van de school hieraan ten grondslag of het
tijdsbestek dat het kost om melding te maken en aangifte te doen.
Registratie van incidenten en problemen op scholen vindt daarom vaak beperkt plaats. Hierdoor
bestaat er geen duidelijk overzicht van bijvoorbeeld de geweldplegingen (onderling of naar leraren)
of de mate van pesten op een school, terwijl bekend is dat dergelijke feiten zich wel voordoen. Ook
schooluitval, het registreren van absenties en het tijdig melden van verzuim bij de
leerplichtambtenaar verdient de aandacht. Scholen nemen hierbij nog te vaak een gesloten en
reactieve houding aan.
Er bestaat een nadrukkelijke relatie tussen het gedrag van groepen jongeren in de openbare ruimte
(zie onder 3.1), het gebruik van drugs en alcohol (zie onder 3.3) en problemen met jongeren op
school. Het (groeps-)gedrag werkt door tot in het klaslokaal en is in sterke mate van invloed op de

8

Spijbelverzuim (licht verzuim of te laat komen), signaalverzuim (achterliggende problematiek waardoor de schoolgang
belemmerd wordt) en luxe verzuim (is sprake wanneer een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met
vakantie gaat.)
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prestaties van jongeren in de klas (en daarmee indirect op het sociale perspectief en het
arbeidsperspectief).
Vanuit de verschillende bijeenkomsten is in relatie tot de openbare ruimte ook aangegeven dat de
beperkte parkeergelegenheid en verkeersgedrag bij diverse scholen (vooral tijdens de haal en breng
uren) tot onveilige verkeersituaties leidt (zie ook onder 4.1). Er wordt zowel vanuit de
schoolbesturen, omwonenden en ouders expliciet aandacht gevraagd voor dit probleem dat al
langer bestaat.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Een goede, uniforme registratie van o.a. pesten, geweldpleging of diefstal op scholen ligt voor de
hand. Evenals het bijhouden van een actuele leerlingenadministratie en het tijdig melden van
verzuim en uitval. Daarnaast kunnen de scholen een veel nadrukkelijkere rol gaan spelen in de
gewenste ketenstructuur rondom jeugd (zie onder 3.1 en 3.2). Dit verlangt een positie van de
directies van de scholen in het netwerk en een nauwere samenwerking met zorgpartners en politie.
Bij het stimuleren van initiatieven en activiteiten van en door jongeren kunnen de scholen worden
betrokken. Andersom kan er een samenwerking ontstaan tussen de coaching van jongeren op straat
(jongerenwerk) en het onderwijs aan jongeren in de klas. De scholen kunnen met het opstellen van
veiligheidsplannen zelf meer aandacht gaan besteden aan geweld, diefstal, pesten en de omgang
tussen leerlingen. Jongerenwerk kan hierbij de linking pin vormen tussen jeugd en schoolbesturen.
Deelname van de leerplichtambtenaar in het jeugdoverleg kan leiden tot meer integraliteit en
vroegsignalering.
Voor de fysieke inrichting van de openbare ruimte wordt vanuit de scholen, omwonenden en ouders
ook aandacht gevraagd (zie ook 4.1). De parkeerproblemen lijken zich vaak te concentreren rondom
scholen. Vooral tijdens de haal –en breng tijden ontstaan hierdoor vaak onveilige situaties. Dit kwam
o.a. tijdens de gesprekken en bijeenkomsten expliciet aan de orde. Vanuit de schoolbesturen, ouders
en bewoners wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de parkeersituaties rondom de scholen
Leeuwerik en Elckerlyc.
Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid

Tussenstand Prioriteiten

Op basis van de beschrijving hiervoor van problematiek en aanpak binnen het veld ‘veilige woon- en leefomgeving’,
kan gedacht worden aan de volgende prioriteiten:
1. Overlastgevende jeugd (i.c. hinderlijk; geluidsoverlast, afval, baldadigheid, vernielingen, gebrek aan
jeugdvoorzieningen, onbegrip en intolerantie omgeving. Ontbreken perspectief.
2. Jeugd, alcohol en drugs (actieve controles bij sportclubs, horeca en verenigingen. (Prestatie)afspraken met
jongerenwerk en bureau HALT over voorlichting of projecten waarin drugs en alcohol nadrukkelijk de aandacht
krijgt. Betrekken van scholen en gezinnen is van belang. CJG can als front office fungeren naar gezinnen).
3. Veiligheid in en om school (Scholen kunnen een nadrukkelijke rol spelen in de ketenstructuur rondom jeugd.
Nauwe samenwerking met zorgpartners en politie. Aandacht voor geweld, diefstal, pesten en omgang tussen
leerlingen. Aandacht voor parkeerproblemen en onveilige situaties rondom scholen).
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Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid

Thema 4.1: verkeersveiligheid

1. De aard van problematiek: Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor
verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied,
scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het
rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve verkeersveiligheid, subjectieve
verkeersveiligheid en verkeer- en parkeeroverlast.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Verkeersoverlast
(indicator 0-10)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(score t.o.v. referentiegroep)

3,2

-

-

2,9

Te hard rijden in de buurt
(komt vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

22%

-

-

17%

Parkeeroverlast/problemen
(komt vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en 2014

18%

-

-

12%

Oordeel burger verkeersveiligheid
op buurt niveau (10-puntsscore)

Waarstaatjegemeente.nl
(referentiegroep NL – 6,3)

6,7

-

-

-

Oordeel burger verkeersveiligheid
gemeente niveau (10-puntsscore)

Waarstaatjegemeente.nl
(referentiegroep NL – 6,3)

6,8

-

-

-

Ongevallen met dodelijke afloop

Politie (BVH incidentcode 4.1.1)

0

0

1

-

Ongevallen letsel

Politie (BVH incidentcode 4.1.2)

28

8

14

-

Ongevallen materiële schade

Politie (BVH incidentcode 4.1.3)

199

142

121

-

Verlaten plaats ongeval

Politie (BVH incidentcode 4.1.4)

156

113

121

-

Parkeerproblemen en
verkeersstremming

Politie (BVH incidentcode 4.1.5)

261

204

220

-

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente (0-10)

Waarstaatjegemeente.nl
(referentiegroep NL – 6,3)

7,3

-

-

-

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de buurt (0-10)

Waarstaatjegemeente.nl
(referentiegroep NL – 6,5)

7,0

-

-

-

Snelheidsovertredingen

Politie (BVH incidentcode 4.1.6)

4

15

7

-

Rijden onder invloed

Politie (BVH incidentcode 4.1.7)

50

36

36

-

Overig wegverkeer (o.a. overlast)

Politie (BVH incidentcode 4.1.8)

240

226

237

-

Ongevallen water

Politie (BVH incidentcode 4.1.9)

0

0

0

-
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Varen/vliegen onder invloed

Politie (BVH incidentcode 4.1.10)

0

0

0

-

Overige incidenten rail-, water- en
vliegverkeer

Politie (BVH incidentcode 4.1.11)

4

0

0

-

Figuur 1: Locaties verkeersongevallen Leiderdorp
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2. Conclusie en huidige aanpak
De totale feitelijke aanrijdingscijfers (vnl. materiële schade) laten voor Leiderdorp een behoorlijke
daling zien vanaf 20119. Alhoewel Leiderdorp geen blackspots10 meer kent wordt op figuur 1 direct
duidelijk waar de pijnpunten zitten ten aanzien van de verkeersongevallen in de gemeente:
- Kruising Engelendaal/Laan van Berendrecht, hier ontstaan veruit de meeste ongevallen.
- Omgeving Santhorst heeft een goede tweede plaats (hier is de infrastructuur inmiddels aangepast)
- En de kruising Engelendaal/Heinsiuslaan/Vronkenlaan.
Genoemde straatnamen en kruisingen zijn niet onbekend bij politie en gemeente. De kruispunten en
wegen die aanpassing behoeven zijn in kaart gebracht. Deze worden conform onderhoudsschema
van de afdeling Gemeentewerken, cluster beheer geleidelijk aangepast. Geconstateerd wordt dat
o.a. op basis van de gegevens uit ViaStat11, de informatierapportages uit BVH en de gevoerde
gesprekken met verkeersdeskundigen, er in objectieve zin in Leiderdorp niet direct onveilige
situaties zijn die vragen om een directe aanpassing van de infrastructuur.
Het rapport van de IVM bevestigd dit beeld. Leiderdorp doet het met een schaalscore van 3,2 op het
gebied van verkeersoverlast beter dan de referentiegroep (schaalscore 3,7). Verder worden de
parkeermogelijkheden in de gemeente met een 7,3 en in de wijken met een 7,0 gewaardeerd. De
beleving van te hard rijden (-5%), parkeerproblemen (-6%) en verkeersoverlast (-0,3) zijn allen
gedaald. Tevens worden deze drie thema’s genoemd als prioriteit om aan te pakken tijdens de
bijeenkomsten en gesprekken. Het oordeel van de burger ten aanzien van verkeersveiligheid op
gemeenteniveau komt uit op een 6,8 en 6,7 op buurtniveau.
In tegenstelling tot de veiligheidsbeleving zijn de indicatoren verkeersstremming en
parkeerproblemen afgelopen periode gestegen. De oorzaak van de congestieverschijnselen in
Leiderdorp zijn divers maar hebben vaak geen lokale oorzaak (A4, Willem de Zwijgerlaan, N446,
bruggen). Onze invloed hierop is beperkt. Er zijn geen signalen bekend dat de aanrijroutes -en tijden
van de hulpdiensten hierdoor op dit moment in gevaar zijn.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De meeste indicatoren op het gebied van verkeersveiligheid laten een overwegend positieve
ontwikkeling zien. Vanuit de bijeenkomsten, gesprekken en het thema sociale kwaliteit komen de
volgende zaken als belangrijkste buurtprobleem naar voren:
1. Te hard rijden (17%)
2. Parkeeroverlast (12%)
De parkeerproblemen lijken zich vaak te concentreren rondom scholen. Vooral tijdens de haal –en
breng tijden ontstaan hierdoor vaak onveilige situaties. Dit kwam o.a. tijdens de gesprekken en
9

Uitgegaan wordt van de gemeentelijke verkeerswegen (niet zijnde provinciale wegen, A4 etc.)
Definitie blackspot kort: meer dan 5 ernstige ongevallen per jaar
11
ViaStat is het door de overheid en hulpdiensten gebruikte registratiesysteem voor weg en
verkeersongevallen. Het biedt o.a. inzicht in de kwantiteit en aard van ongevallen.
10
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bijeenkomsten expliciet aan de orde. Vanuit de schoolbesturen, ouders en bewoners wordt
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de parkeersituaties bij scholen (Leeuwerik, Elckerlyc e.a.), de
snelheid en inrichting van de openbare ruimte.
Omdat de gemeente het verkeer al conform de beleidslijn ‘duurzaam veiligheid inrichten’ uitvoert is
het thema veiligheid voldoende geborgd. De indicatoren geven aan dat er geen sprake is van
(objectief)direct gevaarlijke verkeerssituaties. Het lijkt daarom verstandig vooral in te zetten op de
subjectieve (on)veiligheid. Het bieden van extra voorlichting en opleiding conform de ‘permanente
verkeerseducatie’ lijkt voor de hand te liggen.
Met betrekking tot de handhaving kunnen wellicht nadere afspraken worden gemaakt tussen de
wegbeheerder en de politie. Er wordt vooral om handhaving bij de 30k/m zones en alcohol controles
bij sportclubs en horeca verzocht. Voor de overige leefbaarheid gerelateerde handhaving in het
verkeer (parkeeroverlast) kan de wijkagent samen met de scholen en buurtbewoners wellicht weer
een aantal projecten opzetten (zoals eerder uitgevoerd).
Ook wordt er gevraagd om verdere inrichting van de 30km/h zones in bepaalde wijken (o.a. het
Zijlkwartier).
Ten slotte is er veel waardering voor de ‘snelheidsdisplays’ die in de gemeente zijn opgehangen (o.a.
Engelendaal). Dit zou moeten worden uitgebreid naar meer straten en onder andere 30km/h zones.
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Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid

Thema 4.2: brandveiligheid

1. De aard van problematiek: Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en
gebruikstechnische brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen, gebouwen met
horecabestemming, instellingen, andere bedrijven) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie.
Om de brandveiligheid te borgen ziet de brandweer toe op preventie en geeft zij voorlichting aan doelgroepen.
Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Brand (geen brandstichting)

Politie (BVH incidentcode 4.2.1)

25

20

26

-

Brandstichting

Politie (BVH incidentcode 4.2.2)

17

21

26

-

Alarmmeldingen /uitruk totaal

Brandweer Hollands Midden

258

220

190

-

Alarmmelding (OMS)

Brandweer Hollands Midden

93

77

58

-

Brand (binnen/buiten)

Brandweer Hollands Midden

66

65

60

-

Dienstverlening

Brandweer Hollands Midden

31

27

17

-

Gezondheid

Brandweer Hollands Midden

12

12

15

-

Leefmilieu

Brandweer Hollands Midden

34

18

30

-

Ongeval / verkeer

Brandweer Hollands Midden

22

21

10

-

Verstrekte gebruiksvergunningen

Brandweer Hollands Midden

3

4

5

-

Verstrekte gebruiksmeldingen

Brandweer Hollands Midden

0

9

8

-

Zorgen om brandveiligheid
(mee eens in %)

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(thuis 68% en tijdens uitgaan/horeca 44%)

24%

-

-

35%

Beoordeling brandveiligheid van de
eigen woning in %

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
Zeer veilig
Redelijk veilig Nogal veilig
Onveilig
-

20%
71%
4%
5%

-

-

Behoefte aan informatie
brandveilig maken woning? (mee
eens in %)

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
(57% geeft voorkeur aan folder in de bus en
20% via website gemeente)

-

-
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2. Conclusie en huidige aanpak
De indicatoren met betrekking tot brandmeldingen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Om
direct te concluderen dat alle panden brandveiliger zijn geworden en er minder OMS12 meldingen
zijn geweest is wat voorbarig. De nieuwe gebiedsindeling met de herziene Kazerne Volgorde Tabel
(KVT) kan hier ook invloed op hebben gehad. Desondanks is het aantal brandstichtingen gestegen
met 5 incidenten. De toename van het aantal gebruiksmeldingen afgelopen jaren is te verklaren
doordat een aantal gebruiksvergunningen zijn overgegaan in gebruiksmeldingen. Gebouwen met
een gebruiksmelding of
gebruiksvergunning moeten jaarlijks worden gecontroleerd op
brandveiligheid. Burgers en VVE’s weten de brandweer steeds beter te vinden als het gaat om
brandveiligheidsvragen.
Het percentage inwoners van Leiderdorp dat zich wel eens zorgen maakt over de brandveiligheid is
35%. Dit komt nagenoeg overeen met Hollands Midden (34%). De inwoners van Leiderdorp maken
zich thuis (68%) het meest zorgen over de brandveiligheid. Daarna maken ze zich het meeste zorgen
over de brandveiligheid bij het uitgaan (44%) en brandveiligheid op het werk (20%). In Leiderdorp
maken inwoners zich vaker zorgen over brandveiligheid tijdens het uitgaan dan gemiddeld in
Hollands Midden. Opvallend is dat de inwoners van Leiderdorp zich duidelijk meer zorgen maken
(35%) om de brandveiligheid maar wel minder behoefte hebben aan informatie.
De verbeterpunten die door de inwoners van Leiderdorp genoemd worden om de brandveiligheid te
verbeteren in huis zijn vooral brandblussers (29 procent) en branddekens (27 procent). Daarentegen
vindt 24 procent van de inwoners dat er geen verbeteringen nodig zijn. Er zijn verschillende redenen
voor het niet nemen van maatregelen om de brandveiligheid te vergroten. De door inwoners van
Leiderdorp meest genoemde motieven zijn: er niet bij stil gestaan hebben, het niet nodig vinden en
er geen tijd voor hebben.
Op het gebied van proactie en preventie is het van belang dat de afstemming tussen ruimtelijke
ordening en inzet van de brandweer optimaal is. Vooral de bereikbaarheid van (nieuwe) locaties en
beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen voor de brandweer zijn vaak een punt van discussie
voor de te bouwen projecten. De bereikbaarheid en de bluswatervoorziening zijn essentiële punten
om op eventuele calamiteiten voorbereid te zijn en deze effectief te kunnen bestrijden. Door de
toenemende parkeerdruk in meerdere (bestaande)wijken en de soms slechte bereikbaarheid wordt
de repressieve taak van de brandweer in die wijken bemoeilijkt.
Daar de bereikbaarheid van essentieel belang is voor een snelle en een juiste repressieve inzet
moeten de wegen voldoen aan een minimale bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten. Voor
deze bereikbaarheid zijn landelijk de volgende afmetingen vastgesteld: enkelzijdig verkeer minimaal
3,5 meter en dubbelzijdig verkeer 5,5 meter. Deze eis geldt voor alle nieuwbouw projecten. Voor

12

OMS – Openbaar Meld Systeem – hier komen de automatische meldingen van brand binnen.

Verbinding, Regie en Daadkracht

41

Pagina

Veiligheidsanalyse | Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
bestaande bouw moet worden gezocht naar alternatieve maatregelen, daar de infrastructuur niet
altijd kan worden aangepast in de bestaande wijken. Afstemming tussen gemeente en brandweer is
hier van essentieel belang, zeker wanneer renovatie van bestaande wijken plaatsvindt.
Op het gebied van preparatie en repressie zijn zover bekend geen bijzonderheden. De brandweer
vrijwilligers van Leiderdorp zijn binnen de afgesproken wettelijk norm paraat en beschikbaar. Er zijn
enkele maatregelen genomen (o.a. scooter voor vrijwilligers) om deze paraatheid te borgen (door
o.a. verkeersluwe maatregelen, verkeerstremmingen Engelendaal etc.).
Ten slotte zal in de periode 2015-2018 een uitvoeringsprogramma brandveiligheid worden gemaakt,
conform afspraken.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Borgen van een goede afstemming tussen de afdelingen van de gemeente die zich bezig houden met
ruimtelijke ordening en verkeersmaatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen
van de repressieve taak van de brandweer. Adviezen van de brandweer omtrent bereikbaarheid en
bluswatervoorzieningen moeten tijdig worden betrokken bij projecten en voor bestaande bouw is
het van belang dat wordt gekeken naar alternatieve maatregelen / mogelijkheden die knelpunten in
de bereikbaarheid kunnen oplossen.
Gezien de vraag naar voorlichting en informatie (vnl. vanuit de IVB bijeenkomsten en wijk
overleggen) over brandbeveiliging in woningen lijkt het verstandig om ook extra aandacht te
besteden aan de voorlichting en preventietaken van de brandweer aan de inwoners van Leiderdorp.
Evenementen zijn hierbij een aandachtspunt dat nog niet goed wordt opgepakt. Voorlichting op het
gebied van externe veiligheid behoeft aandacht. Hiervoor is positionering van de brandweer
belangrijk. De brandweer kan risicogerichte advisering en voorlichting over brandveiligheid geven
met een focus op de verwachte maatschappelijke impact van een brand en of ongeval met
gevaarlijke stoffen.
Ook kan de brandweer participeren in KvO’s (keurmerk veilig ondernemen) waarbij meer aandacht
moet worden gegeven aan de brandveiligheid in de eigen bedrijven gezien de maatschappelijke
impact die een brand in een KVO gebied kan geven.
Een uitvoeringsprogramma brandveiligheid wordt voor de periode 2015-2018 gemaakt. Het geniet
de voorkeur dat de genoemde beleidsversterkingen uit de veiligheidsanalyse worden meegenomen
in dat uitvoeringsprogramma van de brandweer.
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Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid

Thema 4.3: externe veiligheid

1. De aard van problematiek: Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te
onderscheiden zijn het zgn. ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om
de zgn. ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Incidenten externe veiligheid

Politie (BVH incidentcode 4.3.1)

8

10

6

-

Incidenten m.b.t. flora en fauna

Politie (BVH incidentcode 4.3.2)

82

128

133

-

Bedrijfsafval en –opslag

Politie (BVH incidentcode 4.3.3)

3

8

3

-

Overige milieufeiten

Politie (BVH incidentcode 4.3.4)

6

4

4

-

EV-objecten waarvan risico’s
geanalyseerd zijn (onder
gemeentelijk bevoegd gezag)

MDWH, risico inventarisatie en risicokaart
(100% van de wettelijk verplichten objecten
is geanalyseerd) 13

11

11

11

11

EV-objecten waarvan risico’s
geanalyseerd zijn (onder
provinciaal bevoegd gezag)

MDWH, risico inventarisatie en risicokaart
(100% van de wettelijk verplichten objecten
is geanalyseerd)14

4

4

4

4

Actuele vergunningen BEVI en
BRZO

MDWH, risico inventarisatie en risicokaart
(100% van de wettelijk verplichten objecten
is geanalyseerd) – betreft LPG opslag.

3

3

3

3

23

22

20

20

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen Gemeente Leiderdorp, risico inventarisatie
binnen de gemeente
2014

2. Conclusie en huidige aanpak
Op het gebied van externe veiligheid hebben de indicatoren niet direct vraagstukken inzichtelijk
gemaakt die als aandachtspunt kunnen worden aangeduid voor de ontwikkeling van nieuw integraal
veiligheidsbeleid. Leiderdorp kent een aantal EV relevante bedrijven met LPG installaties (Asopos,
Shell, Total, van Haasteren etc.) consumentenvuurwerk (Blaxx, Maasdam, Vuurwerkdumper) munitie
(De Vrijheid) en vloeibare brandstoffen15 (BP, Tanga, Texaco, Doeshaven etc.). Op dit moment zijn er
18 RRGS inrichtingen binnen de gemeente waarvan er 3 onder provinciaal gezag staan (Vliko,
hogedrukaardgasleiding A4 bospolder en afvalstoffendepot KCA).
13

Waarvan 3 LPG, 7 propaan 1 route gevaarlijke stoffen.
Waarvan 3 ondergrondse hogedrukaardgasleidingen, 1 ondergrondse CO2 leiding en de A4 (gevaarlijke stoffen).
15
De EV relevante bedrijven zijn opgenomen in de lokale risico inventarisatie van Leiderdorp 2014.
14

Verbinding, Regie en Daadkracht

43

Pagina

+/-

Veiligheidsanalyse | Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
Als we globaal de EV relevante instellingen en risico’s binnen Leiderdorp bekijken dan zien we dat de
risico’s zich vooral concentreren rondom de A4, de route gevaarlijke stoffen, het HSL traject, de hoge
druk aardgasbuisleiding en de LPG en munitie en vuurwerkopslag(en). Leiderdorp en de EV-relevante
bedrijven voldoen aan alle gestelde wet –en regelgeving (gebruiksvergunningsverplichting).
Het grootste risico voor Leiderdorp blijft vervoer en transport. Allereerst is er de A4 waar gevaarlijke
stoffen worden vervoerd met een hoge frequentie. De kans dat er op de A4 precies ter hoogte van
Leiderdorp een ongeluk met dergelijke stoffen plaatsvindt is relatief laag. Maar de kans is aanwezig
en geclassificeerd als rampzalig. Mede door de dichte bebouwing en nabijheid van vitale -en
kwetsbare objecten. De gevolgen kunnen hierdoor zeer ongunstig uitpakken (effectgebied is 150m
aan beide kanten van de rijksweg).
Bij nieuwe (en oude) bestemmingsplannen moet een aparte paragraaf opgenomen zijn over externe
veiligheid. Daarin wordt aangegeven of de nieuwe bestemming binnen het invloedsgebied ligt van
risicovolle bronnen en zo ja, hoe dat veiligheidsrisico wordt verantwoord. In het bestemmingsplan
van dit gebied is een paragraaf over externe veiligheid opgenomen. De risico's worden in deze
paragraaf verwoord en verantwoord (welke maatregelen er worden getroffen, naar welke
alternatieven is gekeken en de wijze waarop incidenten worden bestreden). De raad neemt op deze
manier bij vaststelling van een bestemmingsplan altijd een besluit over het externe veiligheidsrisico.
Destijds is echter aangegeven dat er voor dit gebied (en toekomstige plannen) een visie Externe
Veiligheid moet worden ontwikkeld om op een verantwoordde wijze met deze risico’s in de
toekomst om te gaan.
Risicokaart
De gemeente maakt bij de inventarisatie van en communicatie over de risicovolle objecten gebruik
van de provinciale risicokaart. De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van de
risico’s in de gemeente (publieke versie). De informatie van de risicokaart wordt ook gebruikt bij de
bestrijding van grootschalige incidenten (professionele versie). Op deze manier kan snel worden
achterhaald in hoeverre risicovolle of kwetsbare objecten betrokken zijn bij het incident. Daarnaast
is de risicokaart voor elke burger via internet raadpleegbaar. De risico’s met gevaarlijke stoffen
worden door de Milieudienst West Holland aan de risicokaart toegevoegd. De milieudienst
actualiseert de risico’s van gevaarlijke stoffen telkens wanneer daar aanleiding toe is. Minimaal één
keer per jaar wordt alle beschikbare informatie gecontroleerd. De kwetsbare objecten
(ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, hotels etc.) worden door de gemeente
toegevoegd. Ook deze informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. In maart 2014 heeft de laatste
actualisatie plaatsgevonden.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Het geniet de voorkeur om een gemeentelijke visie externe veiligheid vast te stellen waarin
uitgangspunten worden vastgelegd voor beleid op het gebied van externe veiligheid. Met het
introduceren van een verplichte veiligheidseffectrapportage (VER) kan voorafgaand aan bestuurlijke
besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre die
ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de daaraan vastgestelde eisen op het gebied van veiligheid.
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Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid

Thema 4.4: voorbereiding op rampenbestrijding

1. De aard van problematiek: Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal – die vinden zelden plaats,
maar gemeente en veiligheidspartners dienen zich toch terdege te prepareren op de eventuele ramp (Wet
Veiligheidsregio’s). De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke
verantwoordelijkheden, de zogenoemde ‘bevolkingszorgprocessen’.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Ja

Ja

Ja

Getoetst, goedgekeurd,
vastgesteld en actueel crisisplan

Regionaal Crisisplan Leiderdorp

Nee

% deelprocessen waarvan
planvorming actueel is

Regionaal Crisisplan Leiderdorp

20% 20% 85%

% deelprocessen dat beoefend
wordt

Gemeente Leiderdorp, afdeling CZ, OOV

10% 10% 100% 100%

Aantal bestuurlijke
rampenoefeningen

OTO16 jaarplan Bevolkingszorg Regio
Leiden (BR)

2

Opkomst –en
alarmeringsoefeningen
uitgevoerd

Gemeente Leiderdorp, afdeling CZ, OOV

Ja

Ja

Ja

Ja

72 uur continue kunnen
functioneren

Scan gemeentelijke processen, 2 meting
Bureau gemeentelijke crisisbheersing

Nee

Nee

Ja

Ja

Volledig ingerichte
crisisorganisatie conform
Normenkader (incl. piket)

Scan gemeentelijke processen, 2 meting
Bureau gemeentelijke crisisbheersing

Nee

Nee

Ja

Ja

Opkomsttijden en
beschikbaarheid crisisorganisatie
binnen regionale afspraken

Beschikbaarheidsregeling Gemeente
Leiderdorp 2010.

40% 60%

80%

100%

% implementatie Uitvoeringsplan
‘Crisisbeheersing’ – afspraak raad

Gemeente Leiderdorp, afdeling CZ

25% 55%

75%

90%

Voldaan aan Scan Normenkader
Crisisbeheersing (Wvr18)

Veiligheidsregio Hollands Midden, bureau
gemeentelijke crisisbeheersing

Nee

Ja

Ja

Ja

18%

-

-

27%

Risicobeleving – “enquête vraag:
Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en 2014
maakt u zich wel eens zorgen over (referentiegroep NL – 22%)
risico’s in uw omgeving?”

1

90%

-17

2

16

Opleiden, Trainen en Oefenjaarplan
In 2014 worden nog twee bestuurlijke oefeningen gehouden, waarbij 1 multidisciplinaire oefening met inzet.
18
Wet veiligheidsregio’s.
17
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Noodpakket in bezit

40% heeft geen noodpakket in bezit.
(referentiegroep regio -17%)

24%

-

-

16%

Wilt u geïnformeerd worden over
risico’s in uw omgeving? ( Ja, in %)

58% via een brief van de gemeente. 47%
via een email van de gemeente.

44%

-

-

54%

Risico relevantie inschatting
bewoners en hun omgeving

33% uitval nutsvoorzieningen
28% telecommunicatie
22% extreem weer

55%
-19
30%

-

-

33%
28%
22%

2. Conclusie en huidige aanpak
In de voorbereiding op de rampenbestrijding is een stevige inhaalslag gemaakt. Deze is ingezet in de
vorige beleidsperiode20 vanaf 2010 en loopt tot eind 2014/2015. De indicatoren laten allen een
positief resultaat zien. Het uitvoeringsplan crisisbeheersing en de intergemeentelijke samenwerking
BRL (Bevolkingszorg Regio Leiden) heeft aan dit resultaat bijgedragen. De samenwerking is naar een
hoger niveau getild. Tijdens de beleidsperiode is binnen het district Leiden21 bestuurlijk gekozen om
gezamenlijk één crisisorganisatie te vormen zodat kan worden voldaan aan de gestelde
kwaliteitscriteria uit de Wet Veiligheidsregio en het regionale ‘Normenkader Crisisbeheersing’.
Immers, Leiderdorp is niet groot genoeg om het takenpakket zelfstandig te kunnen dragen. Om
deze opgave te realiseren is besloten om binnen het district Leiden een verre gaande vorm van
samenwerking op te zetten waarin de 5 gemeentelijke crisisorganisaties samen één crisisorganisatie
gaan vormen. Hierdoor kan de gestelde kwaliteit gehaald worden, schaalvoordelen worden benut
(slagkracht en financieel) zonder dat er een onderbreking in dienstverlening plaatsvindt. Conform de
nieuwe hoofdstructuur Bevolkingszorg zijn de huidige organisaties geïnformeerd, is de planvorming
aangepast, personeel aangesteld en opgeleid en zijn de noodzakelijke middelen en materialen
aanwezig om bij een crisis binnen 72 uur (norm) operationeel te zijn – intergemeentelijk-. Daarbij
geldt dat de nieuwe wettelijke alarmeringsnormen en aanrijtijden worden gehanteerd en er wordt
gebruikt gemaakt van de gezamenlijke crisisruimten. Hiermee voldoet de gemeente in 2014/2015
weer aan de wettelijke eisen en regionale afspraken conform Normenkader Crisisbeheersing.
Het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL) blijft komende jaren de verschillende
processen van gezamenlijk piket, alarmeren, poolvorming, opleiden, trainen, oefenen, planvorming
én aanbesteding uitvoeren.
Ten slotte is het interessant om te constateren dat fors meer Leiderdorpers zich zorgen maken over
de risico’s in hun woonomgeving22 (stijging van 9%). Daarbij achten zij de kans tot uitval van
nutsvoorzieningen het hoogst (33%), gevolgd door uitval telecommunicatie (28%) en extreem weer
op de derde plaats (22%). De meest genoemde reden om zich zorgen te maken over risico’s in de
woonomgeving, is dat men geen invloed heeft op die risico’s. Van de Leiderdorpers zegt bijna de
19

In de IVM 2011 is deze categorie ondergebracht bij uitval nutsvoorzieningen.
2010-2014 heeft de gemeenteraad Crisisbeheersing als prioriteit aangewezen en is een uitvoeringsplan
opgesteld.
21
Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
22
Deze risico’s worden via risicokaart.nl geïllustreerd en is per postcode gebied opvraagbaar.
20
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helft (40 procent) voldoende geïnformeerd te zijn over risicobronnen. Een op de zeven informeert
zich actief over risicobronnen of risico’s in de eigen woonbuurt. Een derde zegt dat in elke
woonomgeving risico’s zich voordoen. Minder dan een op de tien vermijdt nadenken over risico’s.
De in Leiderdorp gevonden percentages wijken niet af van de percentages in Hollands Midden.
Naast deze bezorgdheid van crisis is er ook een daling in het bezit van de noodpakketten
waarneembaar (40% heeft geen noodpakket).
Meer dan de helft van de inwoners van Leiderdorp wilt graag geïnformeerd worden over de risico’s
in de omgeving en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 40% zegt nu meer bekend te zijn met
risico’s dan twee jaar geleden. Het grootste gedeelte van de inwoners uit Leiderdorp wil de
informatie over het voorbereiden op risico’s ontvangen van de gemeente. Deze informatie ontvangt
men bij voorkeur via brief of e-mail van de gemeente.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is grotendeels op orde en moet voortaan zorgvuldig
worden onderhouden. Dit vraagt continue aandacht voor beheer, planning, control en coördinatie
van OTO activiteiten. Daar hoort ook een vast budget bij anders kan er onvoldoende geoefend
worden. Het invlechten van 5 gemeentelijke crisisorganisaties tot één gezamenlijke crisisorganisatie
in district Leiden zal de nodige inspanning en begeleiding kosten in capaciteit vanuit OOV. Het
uitvoeringsprogramma crisisbeheersing loopt eind 2014 af. Dit betekent niet dat er op dit thema
geen inzet meer nodig is. Integendeel, er moet rekening worden gehouden met de intensivering van
de intergemeentelijke samenwerking en de regionale ontwikkelingen op het gebied van opleiden,
trainen oefenen. Zoals eerder aangegeven in de ‘situatieschets integraal veiligheidsbeleid’ zal deze
ontwikkeling zich in 2015 doorzetten. Deze zaken behoeven komende jaren niet als prioriteit te
worden aangeduid maar zullen wel de nodige inzet van het team vragen.
Tijdens de startbijeenkomst IVB is aangegeven dat men het belangrijk acht dat juist bij de risico
objecten ook multidisciplinair wordt geoefend (A4, HSL, LPG installaties etc.). De hulpdiensten
hebben deze wens ook al kenbaar gemaakt. Het verdient de voorkeur om in samenwerking met de
veiligheidsregio een dergelijke multidisciplinaire oefening jaarlijks te organiseren.
De regionale samenwerking blijft dynamisch. De nieuwe denkwijze (o.a. Bevolkingszorg op Orde
2.023) biedt daarbij het kader van doorontwikkeling. Van belang is dat er voldoende aandacht voor
deze doorontwikkeling en de regionale samenwerking blijft. De planvorming is nu grotendeels op
orde binnen de huidige structuur maar moet elk jaar worden geactualiseerd. Dit vraagt continue
aandacht van procesverantwoordelijken en de ambtenaar rampenbestrijding.
Vanuit de veiligheidsmonitor zien we dat er bij de inwoners een duidelijke behoefte aan voorlichting
en communicatie bestaat omtrent risico’s in de woon- werk en leefomgeving. Gerichter
communiceren over deze risico’s lijkt antwoord te geven op de behoefte van Leiderdorpse inwoners.

23

Het landelijk Veiligheidsberaad heeft deze methode geformuleerd waarin de zelfredzaamheid van de burger,
als uitgangspunt wordt genomen. Faciliteren van initiatieven en in expertise ‘in huis halen’ is de gedachte.
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Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid

Tussenstand Prioriteiten

Op basis van de beschrijving hiervoor van problematiek en aanpak binnen het veld ‘veilige woon- en leefomgeving’,
kan gedacht worden aan de volgende prioriteiten:
1. Verkeersveiligheid (aanpak en afspraken te hard rijden, parkeeroverlast (vnl. rondom scholen), handhaving en

inrichting 30km/u zones, snelheidsdisplays).
2. Brandveiligheid (borging en afstemming gemeente en brandweer i.r.t. ruimtelijke ordening en
verkeersmaatregelen. voorlichting preventie inwoners Leiderdorp).
3. Externe Veiligheid (ontwikkelen visie externe veiligheid Leiderdorp, aandacht voor risico locaties en voorlichting
aan inwoners, bedrijven en instellingen in de invloedssfeer van de risicocontouren, uitvoeren veiligheidseffecten
rapportage).
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Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid

Thema 5.1: polarisatie en radicalisering

1. De aard van problematiek: Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen in de samenleving die
dermate zijn geradicaliseerd, dat zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de veiligheid. Sprake kan
zijn van dreigend geweld. Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, zetten het sociaal weefsel
onder druk. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: rechtsextremisme,
islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme, links-extremisme.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron
Terreurdaden/ -dreiging

Politie (BVH incidentcode 5.1.1)

‘11

‘12

‘13

‘14

1

0

1

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Vanuit de werkgroep Integriteit en Veiligheid is aan de Politie de vraag gesteld of er sprake is van
polarisatie en radicalisering binnen de gemeente Leiderdorp en of daar cijfers van bekend zijn. De
Politie Hollands Midden heeft aangegeven dat er binnen de gemeente Leiderdorp geen enkele
aanwijzing is op het gebied van polarisatie en radicalisering en dat er geen andere cijfers beschikbaar
zijn als indicator.
Het ontbreken van cijfers ten aanzien van polarisatie en radicalisering kan duiden op het ontbreken
van problemen op het gebied van polarisatie en radicalisering in Leiderdorp, maar zou ook kunnen
duiden op een gebrek aan borging en registratie van signalen die duiden op polarisatie en
radicalisering. Aangezien deze signalen ook in gesprekken met ketenpartners niet naar voren zijn
gekomen, wordt verondersteld dat polarisatie en radicalisering op dit momenteel geen onderwerp is
dat in het nieuwe veiligheidsbeleid hoog op de agenda moet komen te staan.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
De wijkagenten en de veiligheidsregisseur van de gemeente Leiderdorp hebben onderhouden korte
lijnen. Mogelijke signalen en aanwijzingen van polarisatie en radicalisering binnen de gemeente
kunnen in direct worden gedeeld. Medewerkers van de gemeente Leiderdorp en medewerkers van
partners van de gemeente kunnen deelnemen aan een training voor eerstelijnswerkers over
polarisatie en radicalisering. Deze training heeft ten doel mensen van uit hun eigen rol alerter en
deskundiger te maken ten aanzien van radicalisering en polarisatie. Deze training wordt verzorgd
door Nuansa, het Kennis- en Adviescentrum Polarisatie en Radicalisering.
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Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid

Thema 5.2: georganiseerde criminaliteit

1. De aard van problematiek: Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich
manifesteren in binnensteden/op gemeentelijk grondgebied en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken
van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake is van
verweving van onder- en bovenwereld en vaak ook van ‘witwassen’. Misdaadbranches die het betreft zijn vooral
drugshandel, vastgoedfraude en mensenhandel.

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Drugshandel (hard/soft)

Politie (BVH incidentcode 5.2.1)

13

11

20

-

Overige incidenten georganiseerde
criminaliteit

Politie (BVH incidentcode 5.2.2)

71

113

68

-

Vervaardigen hard/soft drugs
(aantal incidenten)

Politie (BVH Incidentcode 3.1.1, BVH F44 +
F45)

7

6

13

-

Mensenhandel o.a. vrouwen –en
kinderhandel, loverboys (aantal
incidenten)

Politie (Incidentcode 3.1.2, BPS 614, BVH
F5293)

6

1

-

Wapenhandel en bezit vuurwapens
/ overige wapens (aantal
incidenten)

Politie (Incidentcode 3.1.3, BPS 383, BVH F70
+ F72)

9

28

12

Aantreffen hennepkwekerijen
(aantal incidenten)

Politie DRIO (analyse dienst informatie)

3

6

8

6

-

2. Conclusie en huidige aanpak
Met behulp van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum georganiseerde Criminaliteit (RIEC)
zijn vragen geformuleerd en voorgelegd teneinde specifiek indicatoren te generen ten aanzien van
georganiseerde criminaliteit. Het blijkt vooralsnog niet mogelijk te zijn om deze vragen concreet te
beantwoorden. Voor zover er al informatie bekend is, is die informatie veelal vertrouwelijk en
afgeschermd. Uit de beperkte informatie die beschikbaar is blijkt het volgende:
Handel en vervaardiging van soft/hard drugs komen in de afgelopen jaren niet veel voor in
Leiderdorp. In de regio Hollands Midden is veelvuldig sprake van de aanwezigheid van
hennepkwekerijen en het incidenteel aantreffen van hennepkwekerijen in de gemeente Leiderdorp
komt steeds vaker voor. Tijdens de IVB startbijeenkomst werd duidelijk aangegeven door
aanwezigen dat de aanpak van illegale hennepteelt samen met politie, woningbouwcorporatie en
overige partners belangrijk is en blijft.
Cijfers over verweving van onderwereld en bovenwereld zijn (nog) niet te genereren, dus is het lastig
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te bepalen of, en in welke mate dit in Leiderdorp voor komt. In het algemeen zijn branches waarin
deze verweving voor kan komen horeca, seksinrichtingen, speelautomaten en vastgoed. Gezien het
feit dat de Wet-BIBOB beleidsmatig is uitgewerkt maar nog niet is geïmplementeerd, kan de vraag
worden gesteld of dit thema daadwerkelijk niet voorkomt of simpelweg niet voldoende zichtbaar is?
Er zijn incidentele voorbeelden bekend waarbij de verwerving van vastgoed of horecabedrijven een
dubieus karakter heeft gehad (o.a. qua geldstromen). Voorts zijn er ook incidentele voorbeelden van
illegale prostitutie bekend bij OOV. Waarbij overigens geen sprake was van mensen/vrouwenhandel
(wat wel vaak het geval is).
Het RIEC heeft toegezegd eind 2014 (november) voor de gemeente een Bestuurlijke
Criminaliteitsbeeld Analyse (BCA) te leveren waarin meer duidelijk zou moeten worden omtrent
georganiseerde criminaliteit binnen Leiderdorp. Voorts blijft het RIEC de gemeente ondersteunen en
adviseren met betrekking tot de thema’s illegale hennepteelt, vastgoedfraude, mensenhandel,
integriteit (bibob), coffeeshopbeleid, onvergunde thuisprostitutie, motorbendes en de
escortbranche. Dit ten einde de gemeente(n) weerbaarder te maken. Voorwaarde is wel dat het
bestuurlijk instrumentarium op orde is (bibob, hennepconvenant, beleidsregels etc.).
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
In Leiderdorp is beleid voor de uitvoering van de Wet BIBOB opgesteld en vastgesteld. Dit beleid is
nog niet geïmplementeerd en er wordt niet standaard gebruik van gemaakt in het proces van
bijvoorbeeld de verstrekking van vergunningen of subsidies. Het beleid op grond van de Wet BIBOB
moet verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het RIEC kan daarbij ondersteunen. Het
verdient aanbeveling te inventariseren welke overige bestuurlijke instrumenten er bestaan en te
beoordelen welke instrumenten daarvan kunnen worden toegepast op de situatie in Leiderdorp.
De samenwerking op het vlak van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit kan
worden versterkt. De verweving van onderwereld/bovenwereld doet zich o.a. ook voor daar waar er
de gelegenheid toe is. Door het niet toepassen van een goed instrumentarium wordt (onbewust) ook
een klimaat geschapen waarin de mogelijkheden bestaan voor de onderwereld om zich te verweven
in de bovenwereld. Samenwerking met partners en een goed instrumentarium kan een bijdrage
leveren aan het voorkomen van een dergelijke situatie.
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Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid

Thema 5.3: bestuurlijke en ambtelijke integriteit

1. De aard van problematiek: Naast ‘externe integriteit’ (thema 5.1 en 5.2) is er de ‘interne integriteit’ ofwel de
ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling en daaruit
voortvloeiend strafbaar handelen maar ook van ‘niet-intentionele’ verrommeling van procedures. In dit laatste
geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen de lokale
veiligheid in gevaar brengen doordat daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven
(vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen extra bewegingsruimte kunnen
krijgen (geen BIBOB-procedure toegepast) en er een moreel verloederend effect op groepen of personen binnen
de lokale gemeenschap vanuit kan gaan (‘slecht voorbeeld doet slecht volgen’).

Cijfers - Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:
Indicator
Bron

‘11

‘12

‘13

‘14

Vreemdelingen

Politie (BVH incidentcode 5.4.1)

2

3

4

-

Discriminatie

Politie (BVH incidentcode 5.4.2)

0

4

1

-

Overige fraude, overtr.
onregelmatigheden bedr.

Politie (BVH incidentcode 5.4.3)

8

0

0

-

Restcategorie schending integriteit

Politie (BVH incidentcode 5.4.4)

978

0

0

-

Aantal gerapporteerde en in
procedure genomen ambtelijke
integriteitschendingen

Gemeente Leiderdorp, DIV en CZ, control
(simone en Irene zoeken leveren gegevens)

1

0

0

-

Aantal gerapporteerde en in
procedure genomen bestuurlijke
integriteitschendingen

Gemeente Leiderdorp, DIV en CZ, control

0

0

0

-

BIBOB-procedures toegepast

Gemeente Leiderdorp / RIEC (regionaal
informatie en expertise centrum)

0

0

0

0

2. Conclusie en huidige aanpak
Er moet worden geconcludeerd dat er in de jaren 2011-2014 geen sprake is geweest van
gerapporteerde en/of in procedure genomen ambtelijke integriteitschendingen en bestuurlijke
integriteitschendingen.
In 2004 heeft het college van B&W het integriteitbeleid ‘Zo zijn onze manieren’ voor de ambtelijke
organisatie vastgesteld.
Onderdelen van het integriteitsbeleid zijn: Professionaliteit,
verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid (o.a. van informatie), onafhankelijkheid,
een verklaring van integer werken, het gebruik van eigendommen, gebruik internet en e-mail,
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inkopen en aanbesteding, aannemen van giften, incidentele vergoedingen, nevenwerkzaamheden,
werving en selectie, klokkenluidersregeling en sancties. Verder is er een vertrouwenspersoon
aangesteld en wordt er momenteel geworven voor een tweede.
3. Mogelijke beleidsversterkingen (verbeterpunten of ‘extra inzet’)
Inzetten op voorkoming en aanpak van ‘verrommeling’ van procedures, in het bijzonder bij
organisatieonderdelen die veel rechtstreeks contact hebben met het publiek. Ook kan actiever
worden gecommuniceerd over de gemeentelijke aanpak van integriteit. Zowel bij de aanstelling
(lezen beleid en accorderen verklaring integriteit) als bij het lange diensttijdverbanden. Gezien de
vaststelling van de notitie (tien jaar geleden) is deze aan vernieuwing toe. Artikelen over social
media gebruik, procedure misstanden, aanwijzing vertrouwenspersonen zijn voorbeelden van zaken
die nog dienen te worden opgenomen.
Meer aandacht voor integriteitbeleid voor wethouders en raad kan ook van belang zijn. Gericht op
het in beeld brengen van de integriteitsrisico’s die wethouders en raadsleden kunnen tegenkomen in
het uitoefenen van hun taak. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een risicoanalyse integriteit
voor wethouders (ontwikkeld door het RIEC) en workshops integriteit voor raadsleden.
Inzetten op het ‘levend houden’ van het integriteitbeleid door het onderwerp consequent te
agenderen als gespreksonderwerpen in bv. aanstellings- en werkoverleggen. Het Bureau
Integriteitsbevordering Openbare Sector biedt hiervoor diverse tools hiertoe aan. Daarnaast kan het
monitoren van de integriteitbeleving worden verbeterd door de toevoeging van een module
integriteit aan het medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid

Tussenstand Prioriteiten

Op basis van de beschrijving hiervoor van problematiek en aanpak binnen het veld ‘veilige woon- en leefomgeving’,
kan gedacht worden aan de volgende prioriteiten:
1. Georganiseerde criminaliteit (aanpak illegale hennepteelt, implementeren en uitvoeren BIBOB beleidslijn,

samenwerking met het RIEC, O.M. en politie intensiveren, bestuurlijke aanpak criminaliteit versterken, verweving
onderwereld/bovenwereld inventariseren.
2. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit (levend houden van integriteitsbeleid, ontwikkelen nieuwe notitie integriteit,
voorlichting en training verzorgen voor doelgroepen.
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Veiligheidsanalyse Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2018

Aandachtspunten en prioriteiten

Op basis van de voorgaande veiligheidsanalyse kan gedacht worden aan de volgende aandachtspunten en
prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid:

Aandachtspunt van bewoners
Nr.

1.

2.

3.

Veiligheidsthema

Betreft

Sociale kwaliteit

Betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken en de
mate van informele sociale controle. Belangrijkste buurtproblemen Leiderdorp:
1. Woonoverlast, 2. Woninginbraak, 3. Hondenpoep, 4. Te hard rijden,
5. Parkeerproblemen.

Fysieke kwaliteit

De inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (kleine zaken snel
repareren, snoeien, verlichting) o.a. verloedering, vandalisme, graffiti etc. Ook
faciliteiten voor bepaalde doelgroepen (oa. jeugd) zijn van belang. Belangrijkste
problemen: Vernielingen, rommel op straat, hondenpoep, faciliteiten jeugd,
onderzoek cameratoezicht op bepaalde plekken (hotspots).

Subjectieve
veiligheid

Algemeen gevoel van veiligheid onder bewoners. Sterke samenhang
met fysieke kwaliteit openbare ruimte. Belangrijkste problemen: te hard rijden,
overlast groepen jongeren, parkeeroverlast, inbraak, hondenpoep en vernielingen.

Aandachtspunt van ondernemers
Nr.

Veiligheidsthema

Betreft

Veilig winkelgebied

Samenwerking in relatie tot de veiligheid van winkelgebieden. Nadruk op fysieke
kwaliteit. De winkelgebieden worden ervaren als steeds ‘onveiligere plekken’ binnen
Leiderdorp. Sterke behoefte aan aanpak en herontwikkelingen buitenruimte,
onderzoeken cameratoezicht en aanpak winkeldiefstal. Mogelijk gezamenlijk KVO
traject initiëren.

Veilige
bedrijventerreinen

Sociale controle op bedrijventerreinen. Elkaar kennen en ook aanspreken op bewust
zijn en aandacht voor veiligheid. Ondernemers geven aan het belangrijk te vinden
dat leegstand en verloedering zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het aantrekkelijk
en levendig maken van het terrein is wat hun betreft essentieel voor de veiligheid.
Zij willen graag betrokken worden bij het opstellen van beleid (o.a. de verlichting in
de buitenruimte en het op pijl houden van de fysieke kwaliteit).

1.

2.

3.

Veilig
uitgaan/horeca

Zowel horecaondernemers, ouders, scholen en verenigingen hebben bij de
bijeenkomsten blijk gegeven dat er behoefte leeft aan voorlichting over alcohol
verstrekking (n.a.v. drank en horecawet) en b.v. het organiseren van alcohol vrije
feesten. Het zichtbaar controleren door politie bij sportclubs, verenigingen en
horeca (m.b.v. testers) wordt aangeraden.
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Aandachtspunt van professionals
Nr.

Veiligheidsthema

Betreft

1.

Objectieve
veiligheid

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en gemeente.
Belangrijkste zaken: Woninginbraak (en vermogenscriminaliteit w.o. heling)
voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).

2.

Jeugd, alcohol en
drugs

Actieve controles bij sportclubs, horeca en verenigingen. (Prestatie)afspraken met
jongerenwerk en bureau HALT over voorlichting of projecten waarin drugs en
alcohol nadrukkelijk de aandacht krijgt. Betrekken van scholen en gezinnen is van
belang. CJG can als front office fungeren naar gezinnen.

3.

Individuele
probleemjongeren

Kwetsbare gezinssituaties. Jeugdwerkloosheid. Jongeren glijden af bij
gebrek aan ketenstructuur. Aanzuigende werking criminaliteit. Alcohol en
drugsgebruik.
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Raadsklankbordgroep Integrale Veiligheid bijeenkomst (verslag)
Impressie van het overleg van 9 juli 2014 met de raadsklankbordgroep over de (concept)
veiligheidsanalyse in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018
Aanwezigen:
De heer E. Grootaarts
Mw. T. Meiners
De heer J. Hogenbirk
Mw. J. Hofman
Mw. R. van Diepen
De heer E. Majoie
De heer H. Langenberg
Mw. A. Beekhuizen
Mw. E. Mom
Mw. L. Driessen
De heer C. Valencia de Boom
De heer D. van Kommer
De heer J. Westra
De heer V. de Winter
Mw. G. van der Meij

raadslid (D66)
raadslid (VVD)
burgerraadslid (VVD)
raadslid (GL)
raadslid (CDA)
burgerraadslid (CDA)
raadslid (LPL)
raadslid (LPL)
griffie
burgemeester en portefeuillehouder
projectleider OOV, project Integraal Veiligheidsbeleid
politie
politie
brandweer
projectsecretaris IVB en opsteller van impressie (team OOV)

Mevrouw Driessen opent de avond en blikt terug op de voorafgaande periode, die geleid heeft tot
het opstellen van de te bespreken (concept)veiligheidsanalyse – versie d.d. 2 juni 2014 met daarin
opgenomen (op bladzijde 55) het ambtelijk voorstel om te komen tot prioriteiten voor het beleid
over de periode 2015 – 2018. Dit voorstel heeft de instemming van het college. Vanaf februari 2014
(startbijeenkomst opstellen Integraal Veiligheidsbeleid) zijn waardevolle gesprekken gevoerd met
burgers, professionals en het maatschappelijk middenveld met als doel zoveel mogelijk input te
ontvangen voor het op te stellen beleid. Gebleken is, dat bij betrokkenheid bij het onderwerp bij alle
partijen groot is, waarbij opvallend was dat veel betrokkenen aangegeven hebben om in het
vervolgtraject (bij het opstellen van de uitvoeringsplannen) hun steentje bij te dragen. Hierna
vertelt de heer Valencia aan de hand van zijn presentatie hoe hij is gekomen tot het opstellen van
de (concept)veiligheidsanalyse. Zoals mevrouw Driessen al heeft gememoreerd heeft de input van
alle betrokkenen bijzonder bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de analyse. Op basis van de
feiten(cijfers) is objectief bezien Leiderdorp veiliger geworden, terwijl uit de subjectieve input
(veiligheidsmonitor) naar voren komt dat in de beleving van de burger Leiderdorp onveiliger
geworden is.
Hierbij is vooral veelvuldig aandacht gevraagd voor de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte. Hoog opgroeiend groen zorgt voor een onveilig gevoel. Ook wordt het zorgwekkend aantal
woninginbraken en overlast in de woonomgeving veelvuldig genoemd als zijnde een negatieve
bijdrage aan veiligheidsbeleving. Er zijn deze avond 2 vragen te beantwoorden:
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1. Welke wegingsmethodiek passen wij toe, met andere woorden > welke input weegt
zwaarder bij de bepaling van de prioriteiten? (input van inwoners, ondernemers,
professionals of bestuur)
2. Op welke prioriteiten wil de gemeenteraad komende 4 jaar extra inzetten? De heer Valencia
geeft aan dat de overige aandachtsgebieden net zoals nu het geval is natuurlijk niet
onderbelicht zullen worden, maar dat op de door de gemeenteraad vast te stellen
prioriteiten éxtra inzet gepleegd zal gaan worden (uit te werken in de nog op te stellen
uitvoeringsplannen samen met de partners).
Ad 1: Mevrouw Hofman merkt op, dat er zeer goede en onafhankelijke wegingsmethodieken te
vinden zijn, waarop de heer Grootaarts aanvult, dat hij – zonder hierbij natuurlijk afbreuk te doen
aan de waardevolle input van de burger – opteert voor een zwaardere weging van de input van het
cijfermateriaal door de professional. De overige aanwezigen onderschrijven dit standpunt. De heer
Majoie geeft in aanvulling daarop nog aan, dat wat hem betreft de analyse een goed totaalbeeld
geeft en genoeg interessante informatie over het reilen en zeilen op het gebied van veiligheid in de
gemeente Leiderdorp. Mevrouw Van Diepen had graag wat meer aandacht gezien voor de
preventieve inspanningen die te leveren zijn op het gebied van jeugd en criminaliteit. Meer
investeren aan de voorkant loont op den duur altijd.
Ad 2:De heer Grootaarts merkt op, dat hem in de analyse is opgevallen, dat doelen en middelen in
de prioritering door elkaar heen lopen. Hij zou dit graag in de definitieve versie van de analyse
aangepast zien en wat D66 betreft wordt er gekozen voor de volgende prioritering:
3.

Objectieve
veiligheid

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en gemeente.
Belangrijkste zaken: Woninginbraak (en vermogenscriminaliteit w.o. heling)
voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).

4.

Jeugd, alcohol en
drugs

Actieve controles bij sportclubs, horeca en verenigingen. (Prestatie)afspraken met
jongerenwerk en bureau HALT over voorlichting of projecten waarin drugs en
alcohol nadrukkelijk de aandacht krijgt. Betrekken van scholen en gezinnen is van
belang. CJG kan als front office fungeren naar gezinnen.

De overige 2 adviesprioriteiten zijn naar zijn mening al afdoende verankerd binnen andere
beleidsvelden:
1.
Fysieke kwaliteit

De inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (kleine zaken snel
repareren, snoeien, verlichting) o.a. verloedering, vandalisme, graffiti etc. Ook
faciliteiten voor bepaalde doelgroepen (oa. jeugd) zijn van belang. Belangrijkste
problemen: Vernielingen, rommel op straat, hondenpoep, faciliteiten jeugd,
onderzoek cameratoezicht op bepaalde plekken (hotspots).

Veilig winkelgebied

Samenwerking in relatie tot de veiligheid van winkelgebieden. Nadruk op fysieke
kwaliteit. Sterke behoefte aan aanpak en herontwikkelingen buitenruimte,
onderzoeken cameratoezicht en aanpak winkeldiefstal. Mogelijk gezamenlijk KVO
traject initiëren.

2.
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Dit standpunt wordt gedeeld door de aanwezigen , met uitzondering van de VVD. Mevr. Meiners
geeft aan te hechten aan een prioritering voor het extra aandachtsveld ‘veilig winkelgebied’,
mevrouw Van Diepen en mevrouw Hofman, mevrouw Beekhuizen en de heer Langenberg willen
ook meer inzetten op Jeugd en Veiligheid en dan het thema ‘in en rond de scholen’.
Aan het einde van de avond ontspint zich opnieuw een discussie over het thema ‘hondenpoep’.
Hierbij merkt de heer Grootaarts op – hierin ondersteund door de heer Langenberg - , dat
Leiderdorp zich wellicht moeten herbezinnen op de overkill aan niet handhaafbare regelgeving.
Mevrouw Driessen vraagt de aanwezigen tot slot nog kort samen te vatten hoe zij de avond ervaren
hebben.
De heer Grootaarts zegt vooral te willen zoeken naar samenwerking met alle partners, ieder vanuit
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Denk nog eens goed na over de regelgeving in relatie tot
handhaafbaarheid. De heer Van Kommer geeft aan, dat de voorgestelde prioriteiten zeer goed
aansluiten bij die uit het regionaal beleidsplan van de politie en denkt dat met deze invalshoek een
goede basis is gevonden voor de verdere lokale samenwerking. Ook de heer de Winter van de
brandweer is tevreden met de analyse en zegt dat er ook geïnvesteerd zou moeten worden in een
consequente en constante voorlichting aan de burger over wat zij zelf zouden kunnen bijdragen aan
een nog veiliger Leiderdorp.
De heer Valencia meldt nog hoe de planning er voor de afronding van dit project uitziet: In de
commissie Bestuur en Maatschappij van 13 september 2014 komt het definitieve voorstel ter
bespreking aan de orde, waarna de raad op 13 oktober 2014 het definitieve beleidsplan ter
vaststelling krijgt aangeboden. Aan de hand van dit vastgestelde beleidsplan wordt de rest van het
jaar gebruikt voor het opstellen van de diverse uitvoeringsplannen met belanghebbenden. Op dit
moment worden doelen en middelen samengebracht.
Mevrouw Driessen sluit de bijeenkomst met een woord van dank voor ieders inbreng.
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De raadsklankbordgroep stelt de gemeenteraad voor om de volgende
veiligheidsprioriteiten vast te stellen voor de IVB periode van 2015-2018:

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 (voorstel)
Nr.

Veiligheidsthema

Betreft prioriteiten

1.

Objectieve
veiligheid

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en gemeente.
Belangrijkste zaken in de aanpak: vermogenscriminaliteit (w.o. woninginbraak,
voertuigcriminaliteit (ook fietsen en brommers) en geweldscriminaliteit
(waaronder huiselijk geweld). De aanpak van overvallen valt ook binnen deze
categorie.

2.

Jeugd, alcohol en
drugs

Aanpak van overlast veroorzaakt door jeugd/jongeren in Leiderdorp en het hierbij
vaak gepaard gaande (overmatig)alcohol en drugsgebruik.

3.

Veiligheid in en om
de school

Scholieren kunnen slachtoffer zijn van pesten, geweldpleging, diefstal, overlast
voor omwonenden (o.a. vuurwerk, geluid, rondhangen) of (verkeers)onveiligheid
rondom scholen. Anderzijds kunnen zij dader i.c. medeplichtig zijn aan genoemde
thema’s. De raadsklankbordgroep adviseert vooral extra aandacht te besteden aan
de veiligheid rondom scholen (o.a. verkeerssituaties en parkeerproblemen).

Concretisering prioritaire veiligheidsthema’s24
Nr.1

Veiligheidsthema

Betreft prioriteiten

1a.
Aanpak woninginbraken

Terugdringen van het aantal (pogingen tot) inbraken in zowel woningen als
bedrijven. Verhogen heterdaadkans en afname van slachtofferschap en
onveiligheidsbeleving met betrekking tot woninginbraken.

1b.
Aanpak voertuigcriminaliteit

Terugdringen van het aantal (pogingen tot) auto inbraken. Terugdringen
van het aantal auto, brommer en fietsen diefstallen.

1c.
Aanpak geweldscriminaliteit

Terugdringen van geweldsdelicten waaronder geweld op straat, huiselijk
geweld, overvallen en straatroof.

2.

Aanpak overlast
jeugd

Terugdringen van het aantal overlast(meldingen) veroorzaakt door jeugd
en het hierbij vaak gepaard gaande (overmatig)drugs -en alcohol gebruik.

3.

Aanpak
schoolveiligheid

Terugdringen van de onveilige verkeerssituaties rondom scholen.

Voor de aanpak van deze prioriteiten en veiligheidszaken in het algemeen wordt vanuit de
raadsklankbordgroep IVB geadviseerd om vooral de samenwerking met Leiden op te
zoeken. Met betrekking tot de jeugd wordt benadrukt om vooral in te zetten op preventie
24

NB de uitwerking van de prioriteiten (o.a. doelstelling en resultaten worden omschreven in het beleidsplan
Integrale Veiligheid 2015-2018 en vastgesteld door de gemeenteraad, na de vaststelling van de prioriteiten).
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om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig afglijden. Mochten er instrumenten worden
ontwikkeld of fysieke zaken in de openbare ruimte moeten worden aangepast, dan heeft
het de voorkeur van de raadsklankbordgroep om dit zoveel als mogelijk samen met de
inwoners gezamenlijk aan te pakken.
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Afdeling:

Nr.1

Agendapunt

Raadsbesluit

Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

16 september 2014

Rampen
Onderwerp:

Beleidsnota Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2018

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van 16 september 2014 , nr. Z/14/002771/10261;
gezien het advies uit het Politiek Forum van 6 oktober 2014;

*Z001F5A21F
8*

gelet op het bepaalde in artikel 110 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Akkoord te gaan met het Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
2. Vast te stellen het Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

16 september 2014

Rampen
Onderwerp:

Beleidsplan Integraal

Aan de raad.

Veiligheidsbeleid 2015-2018

Beslispunten
1. Akkoord gaan met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018

1

*Z001F59E44
9*

Inleiding
1.a In het kort
Bijgevoegd ontvangt u het beleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 welke de hoofdkoers
beschrijft voor komende nieuwe IVB beleidsperiode (2015-2018). Het beleidsplan is in
samenwerking met partners en uw raadsklankbordgroep IVB tot stand gekomen.
1.b Voorgeschiedenis
De voorgaande documenten ten aanzien van het veiligheidsbeleid (startnotitie,
veiligheidsanalyse, prioriteitendiscussie, raadsklankbordgroep en IVB bijeenkomsten
partners) hebben gezorgd voor een verscheidenheid aan input. Mede door de interactieve
opzet van het project zijn vele partijen gehoord. Op verzoek van de bestuurlijk
opdrachtgever is het beleidsplan toch zo compact mogelijk gehouden. We hebben ons
daarom gericht op de prioritaire thema’s (en minder op de going concern zaken).
1.c Samenhang beleidsvelden
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen
(andere) beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en
sociaaleconomische opgaven met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid
geeft daarmee ook daadwerkelijk richting en sturing aan de programmering en uitvoering
van andere en flankerende beleidsterreinen. Gezien de huidige prioriteiten zal vooral de
nadruk komen te liggen op de beleidsvelden, jeugd, gezondheid (alcohol en drugs),
school, verkeer, openbare ruimte en intensivering van districtelijke samenwerking binnen
de regio Leiden (openbare orde, veiligheidshuis, projecten met politie en O.M. etc.)
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Beoogd effect
In overeenstemming met het thema ‘Samenwerken en verbinden’ uit de ‘Toekomstvisie
Leiderdorp 2025’ is ook de doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid om een prettige
leefomgeving te behouden en verder vorm te geven door middel van integrale en
daadkrachtige samenwerking tussen de ketenpartners. Daarbij wordt expliciet ingezet op
het verbeteren van de 'onveiligheidbeleving' en het versterken van de 'leefbaarheid'. Dit
maatschappelijk vraagstuk vormt de strategische doelstelling voor het nieuwe integraal
veiligheidsbeleid. Beoogd maatschappelijk effect daarbij is een sociale en fysieke
leefomgeving waarin burgers veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Nieuw in dit beleidsplan zijn de opgenomen prestatie indicatoren. Doel hiervan is enerzijds
een beeld van de situatie en de ontwikkelingen schetsen. Anderzijds om te zien of het
beleid effectiviteit is, om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen
(wens van uw gemeenteraad). De tabellen in het beleidsplan zijn hier een eerste,
gewaagde poging toe. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat relaties vaak niet
eenduidig zijn te leggen en er altijd een verhaal achter de cijfers zit.

3

Argumenten
De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vast die de
gemeente nastreeft, te bereiken met de veiligheidspartners, waarvan de politie, het OM en
de brandweer zijn maar ook de burgers zelf, woningcorporatie, scholen en andere
maatschappelijke partners zijn hierbij onmisbaar. Naast deze en overige wettelijke kaders
(o.a. wet veiligheidsregio’s en politiewet) heeft de gemeente Leiderdorp voor de periode
2014-2018 in het coalitieakkoord ‘Van meepraten naar meedóen’ voor het onderwerp
openbare orde en veiligheid opgenomen dat het gemeentebestuur samen met de inwoners
het veiligheidsbeleid verder zal vormgeven én uitvoeren:
…“Een veilige gemeente maken we samen. De gemeente heeft op het gebied van
veiligheid een regierol en moet partijen bij elkaar brengen. De gemeente maakt in 2014
een nieuw integraal veiligheidsplan voor vier jaar. Wat onze inwoners kunnen bijdragen
aan een veiliger dorp wordt daarin meegenomen; ook hier kan samen doen immers mooie
resultaten opleveren. Burgernet is daar een mooi voorbeeld van”…
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Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
Verbinding, regie en daadkracht betekent dat we met z’n allen de verbinding moeten
zoeken ten behoeve van de veiligheid. Wij, de gemeente, heeft de regie. Om te zien of het
beleid effectiviteit is, om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen,
zijn deze beleidsperiode indicatoren opgenomen. Opgenomen indicatoren geven een
beeld van de situatie en de ontwikkelingen (veiligheidsanalyse). Wel dient hierbij te worden
opgemerkt dat relaties vaak niet eenduidig te leggen zijn. Zo kan de oorzaak van meer
doorverwijzingen van jongeren naar Halt rond de jaarwisseling zijn, dat de jeugd meer
vuurwerkdelicten pleegt. Het kan ook zijn, dat er intensievere contacten zijn tussen politie
en Halt.
In ieder geval is het raadzaam voorzichtig te zijn met conclusies, naar aanleiding van de
cijfers. Er is altijd een verhaal achter de cijfers.

5

Duurzaamheid
In de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsbeleid zal de component
duurzaamheid worden meegenomen in de te ontwerpen instrumenten i.c. aanpak. Uw
raadsklankbordgroep IVB zal hier nauw bij worden betrokken.

6

Communicatie en participatie
Het hele project Integrale Veiligheid 2015-2018 is via interactieve beleidsontwikkeling tot
stand gekomen. De secretaris van de projectgroep informeert ‘het netwerk IVB’
(deelnemende
inwoners,
wijkplatforms,
ondernemers,
scholen,
sportclubs,
veiligheidspartners etc.) over de gehouden bijeenkomsten, stuurt de verslagen rond, legt
vraagstukken voor, informeert over het beleidsproces, de besluitvorming, discussies en
worden tijdens het ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma per thema en doelgroep
benaderd om actief mee te denken en mee te doen (in overeenstemming met het
coalitieakkoord). Daarnaast wordt de projectgroep IVB ondersteund door een gemeentelijk
communicatieadviseur.

7

Kosten, baten en dekking
Het programma betreft 6C Openbare Orde en Veiligheid.
Binnen het huidige budget is geen extra ruimte gereserveerd voor ad hoc of (extra)
uitvoering van activiteiten, campagnes, voorlichting etc. Om tot een vlotte uitvoering en
oplossend vermogen van kleine zaken te komen is aanvullende budgetruimte nodig.
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen
(andere) beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en
sociaaleconomische opgaven met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid
geeft daarmee ook daadwerkelijk richting en sturing aan de programmering en uitvoering
van andere en flankerende beleidsterreinen.
Het integraal veiligheidsbeleid is daarmee ook in financieel perspectief geen op zichzelf
staand programma. Een belangrijk deel van de uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit
het voorliggende beleidsplan krijgen ook in financieel opzicht hun beslag binnen
flankerende beleidsterreinen en daarmee binnen flankerende budgetten.
In de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsbeleid zal het financiële perspectief
voor de verschillende uitvoeringsactiviteiten nader worden uitgewerkt in relatie tot de
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flankerende beleidsterreinen en budgetten (zodra de partners een plan van aanpak met
bijbehorende instrumenten overeenkomen wordt het benodigd budget pas zichtbaar).
Eventueel benodigd budget zal daarom afzonderlijk worden aangevraagd
8

Evaluatie
Voor de periode 2015 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om te zien of het beleid
effectiviteit is en om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen, zijn
deze beleidsperiode indicatoren opgenomen. Opgenomen indicatoren geven een beeld
van de situatie en de ontwikkelingen over een aantal jaren. De resultaten zullen
aanvankelijk meer zeggen als sturingsinstrument van inzet dan als indicatoren voor
veiligheid. Want beleving van veiligheid blijft een ingewikkelde zaak om te beïnvloeden (zie
onder punt 4. kanttekening).

Pagina 5 van 5 Versie
Registratienr.: Z/14/002771/10261

2014

Nr.1

Agendapunt

raadsvoorstel

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
1. Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
Volledigheidshalve:
2. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
3. Veiligheidsanalyse Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
4. Verslag raadsklankbordgroep bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
5. Herziene projectplanning Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Beleidsplan | Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

(concept)Beleidsplan
INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID | 2015-2018
GEMEENTE LEIDERDORP

Bestemd voor
Portefeuillehouder
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
In samenwerking met
Datum oplevering
Versie beheer

1e behandeling
2e behandeling
3e behandeling
4e behandeling

: College van B&W | Gemeenteraad
: Mw. L.M. Driessen | Burgemeester Leiderdorp
: Mw. A. Noordhuis | Afdelingshoofd Concernzaken
: Dhr. C.M.G. Valencia | Openbare Orde en Veiligheid
: Dhr. R. van Es en Dhr. D. van Kommer| Politieteam Leiden-Noord
: 2 september 2014
: 12-09-2014

: 19 aug 2014 | Projectgroep Integraal Veiligheidsbeleid
: 02 sept 2014 | Managementteam Leiderdorp
: 09 sept 2014 | College van Burgemeester en wethouders
: 06 okt 2014 | Politiek Forum Leiderdorp (besluitvormend)
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1 Inleiding
Veiligheid begint met een V, maar altijd met U!
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp voor de periode 2015-2018.
Een vierjarenplan met een werkingsduur tot en met het jaar 2018. De veiligheid in Leiderdorp neemt
al jaren toe. Dat is zichtbaar in zowel de objectieve gegevens van de politie als in metingen van een
veiligheidsmonitor en media. De signalen in onze gemeente bevestigen dat beeld nog verder. Wel
moeten u en ik alert blijven en ons met zijn allen blijven inzetten voor voortzetting van het prettige
en veilige woon- en leefklimaat in Leiderdorp.
Veiligheidsbeleid in Leiderdorp is nodig en heeft meerwaarde. De voornaamste reden is het
bestendigen van veiligheid in Leiderdorp. Dat is niet vanzelfsprekend in een steeds opener
samenleving, waarin door handelsstromen, arbeidsmigratie en ontwikkelingen in de maatschappij
alles continue in beweging is en blijft. We moeten daarbij leren niet alleen te blijven denken in
vormen van misdaad die herkenbaar en bekend zijn zoals diefstal, inbraak en geweld. Maar ook
aandacht besteden aan de minder ‘traditionele’ vormen van criminaliteit zoals illegale huisvesting,
mensenhandel, internetcriminaliteit en handel of vervaardigen van verboden goederen zoals drugs.
Een andere belangrijke reden is dat veiligheid niet iets is wat je als overheid garandeert, maar iets is
wat je met zijn allen tot stand brengt. En met zijn allen betekent niet alleen de overheidspartijen,
maar ook woningcorporaties, bedrijven en bovenal de inwoners van Leiderdorp. Wij hebben in onze
gesprekken met velen van u gemerkt dat u bereid bent om inspanningen daartoe te leveren.
Duidelijk is, dat de overheid deze taak niet meer alleen kan vanuit haar regisserende rol. Inzet van
alle Leiderdorpers is hierbij hard nodig. In deze notitie staat welk
beleid dat is en hoe wij die samenwerking als gemeente willen
organiseren. Met wie en met welke resultaten. Resultaten die
overigens meer zeggen als sturingsinstrument van inzet dan als
indicatoren voor veiligheid. Want beleving van veiligheid blijft een
ingewikkelde zaak om te beïnvloeden.
In samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners,
ondernemers, veiligheidspartners en raadsleden hebben wij 3
prioritaire thema’s gekozen, die wij in de komende vier jaren met
u samen verder zullen uitwerken en aanpakken.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen die
heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit beleidsplan
zeer te danken voor de waardevolle inbreng in de afgelopen tijd.
Deze wijze van aanpak heeft geleid tot een gedegen en
uitvoerbaar beleidsplan die ons de komende 4 jaar als leidraad.
zal dienen.
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2 Veiligheidssituatie
In algemene zin kan gesteld worden dat Leiderdorp een relatief veilig dorp is. Criminaliteit komt niet
veel voor en in de meeste incidenten is de laatste jaren een dalende lijn zichtbaar. Thema’s die van
invloed zijn op de veiligheid hebben vooral te maken vermogensdelicten (inbraak, diefstal) en de
beleving van veiligheid. De mate van overlast door jongeren en de staat van verloedering in de
buitenruimte zijn daarbij beeldbepalend voor de situatie in Leiderdorp.
In het kader van de ontwikkeling van het integraal veiligheidsbeleid heeft in de periode tussen
oktober 2013 en april 2014 een analyse plaatsgevonden van de veiligheidssituatie in de gemeente
Leiderdorp. De rapportage van deze analyse is op 15 juli 2014 vastgesteld door het college van
Burgemeester & Wethouders en vormde de basis voor het bepalen van de aandachtspunten en
prioriteiten van het veiligheidsbeleid door de gemeenteraad op 06 oktober 2014.
De rapportage van de veiligheidsanalyse maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid
voor de periode 2014-2018 en vormt als zodanig ook de basis voor het beleidsplan en de
uitvoeringsplannen. In de rapportage zijn voor ieder veiligheidsveld en veiligheidsthema afzonderlijk
de huidige veiligheidsproblematiek (kwantitatief en kwalitatief), de huidige aanpak en de
verbeterpunten in die aanpak beschreven.
Voor een totaalbeeld van de veiligheidssituatie wordt inhoudelijk verwezen naar de rapportage van
de veiligheidsanalyse. De in dit beleidsplan onder 3.3 opgenomen ‘hoofdkoers’ is direct ontleend aan
de veiligheidsanalyse en bevat per veiligheidsthema de rode draad voor de benodigde aanpak. De
hoofdkoers biedt daarmee indirect ook een kernachtige indruk van de belangrijkste
veiligheidsproblematiek per veiligheidsthema.
Verbinding, regie en daadkracht betekent dat we met z’n allen de verbinding moeten zoeken ten
behoeve van de veiligheid. De gemeente heeft de regie. Om te zien of het beleid effectiviteit is, om
de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen, zijn indicatoren opgenomen.
Opgenomen indicatoren geven een beeld van de situatie en de ontwikkelingen. Wel dient hierbij te
worden opgemerkt dat relaties vaak niet eenduidig te leggen zijn. Zo kan de oorzaak van meer
doorverwijzingen van jongeren naar Halt rond de jaarwisseling zijn, dat de jeugd meer
vuurwerkdelicten pleegt. Het kan ook zijn, dat er intensievere contacten zijn tussen politie en Halt.
In ieder geval is het raadzaam voorzichtig te zijn met conclusies, naar aanleiding van de cijfers. Er is
altijd een verhaal achter de cijfers.
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3 Strategisch kader
In dit hoofdstuk zijn naast de bestuurlijke kaders en de dwarsverbanden die daarin kunnen worden
aangebracht, ook de strategische uitgangspunten en de ‘hoofdkoers’ van het integraal
veiligheidsbeleid uitgewerkt.

3.1

Inbedding van het veiligheidsbeleid

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vast die de gemeente
nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie1. Naast
deze en overige wettelijke kaders (o.a. wet veiligheidsregio’s) heeft de gemeente Leiderdorp voor de
periode 2014-2018 in het coalitieakkoord ‘Van meepraten naar meedóen’ voor het onderwerp
openbare orde en veiligheid opgenomen dat het gemeentebestuur samen met de inwoners het
veiligheidsbeleid verder zal vormgeven én uitvoeren:
…“Een veilige gemeente maken we samen. De gemeente heeft op het gebied van veiligheid een
regierol en moet partijen bij elkaar brengen. De gemeente maakt in 2014 een nieuw integraal
veiligheidsplan voor vier jaar. Wat onze inwoners kunnen bijdragen aan een veiliger dorp wordt
daarin meegenomen; ook hier kan samen doen immers mooie resultaten opleveren. Burgernet is
daar een mooi voorbeeld van”…
In overeenstemming met het thema ‘Samenwerken en verbinden’ uit de ‘Toekomstvisie Leiderdorp
2025’ is ook de doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid om een prettige leefomgeving te
realiseren door het vormgeven van een integrale en daadkrachtige samenwerking tussen de
ketenpartners. Daarbij wordt expliciet ingezet op het verbeteren van de 'onveiligheidbeleving' en
het versterken van de 'leefbaarheid'. Dit maatschappelijk vraagstuk vormt de strategische
doelstelling voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Beoogd maatschappelijk effect daarbij is
een sociale en fysieke leefomgeving waarin burgers veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Een
integrale en daadkrachtige samenwerking tussen de partners wordt, samen met de regierol van de
gemeente, gezien als de belangrijkste randvoorwaarden.

3.2

Strategische uitgangspunten

Het integraal veiligheidsbeleid is gestoeld op strategisch gedachtegoed dat richting geeft aan de
wijze van beleid voeren. Drie uitgangspunten beschrijven - samen met de hoofdkoers (zie onder 3.3)
- in de ruimste zin die strategische richting van het beleid: ‘wat we gaan doen en in welke geest er
dient te worden gehandeld’. De strategische uitgangspunten zijn:

1

Wettelijke planverplichting (politiewet 2012, art. 38b, lid 1)
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Regie
De gemeente regisseert het veiligheidsbeleid en is daarbij verantwoordelijk voor het tot stand
brengen en borgen van de ketensamenwerking. De gemeente werkt met regisseurs op het gebied
van fysieke buitenruimte, jeugd, handhaving, veiligheid, zorg en sociale leefomgeving. Deze
regisseurs hebben een ruim mandaat om adequaat en effectief in te kunnen spelen op
voorkomende vraagstukken. De woon- en leefomgeving wordt door de regisseurs integraal beheerd.
Integraal
Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk integraal samengewerkt. Deze
integraliteit komt, zowel intern als extern, tot stand door het maken van verbinding en het realiseren
van samenhang. De verbinding is gericht op het efficiënt betrekken en committeren van partners,
bewoners en ondernemers. De samenhang is gericht op het integreren van beleidsvelden en
uitvoeringsplannen.
Proactief
Het veiligheidsbeleid wordt in het bijzonder gericht op het wegnemen van gevoelens van
onveiligheid. Vanuit deze proactieve benadering worden vraagstukken zoveel mogelijk vroegtijdig
voorzien of gesignaleerd, opdat deze bij de bron kunnen worden aangepakt en in mindere mate bij
de symptomen. Iedere partner, ondernemer en bewoner kent, beheerst en neemt daarbij zijn
verantwoordelijkheid en hanteert een proactieve houding gericht op samenwerking en effectiviteit.

3.3

Hoofdkoers

Met het vaststellen van de startnotitie heeft de gemeenteraad ook het adagium voor het integraal
veiligheidsbeleid bepaald: ‘verbinding, regie en daadkracht’. Deze drie aspecten zijn absoluut en
onlosmakelijk met elkaar verbonden en geven vorm aan de ambitie van het lokale veiligheidsbeleid
voor Leiderdorp. Gelet op de wijze van totstandkoming, mag gesteld worden dat het beleid met dit
motto de ambitie van de keten als geheel vertegenwoordigd. De regierol van de gemeente vormt de
basis en een succesfactor om te kunnen komen tot een effectieve uitvoering van het
veiligheidsbeleid.
In het licht van het voornoemde adagium en met inachtneming van de strategische uitgangspunten,
wordt navolgend per veiligheidsthema benoemd wat de inhoudelijke rode draad (hoofdkoers) is in
de aanpak van die thema’s. De thema’s zijn vervolgens nader uitgewerkt in paragraaf 4.

Prioritaire veiligheidsthema’s
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 06 oktober 2014 de voorkeur uitgesproken om
komende beleidsperiode 2015-2018 extra aandacht te willen geven aan een drietal
veiligheidsthema’s en heeft om die reden ze als veiligheidsprioriteit benoemd. Op basis van de
veiligheidsanalyse en gehouden bijeenkomsten is gebleken dat deze thema’s binnen Leiderdorp
extra aandacht en investering behoeven. Het betreft de thema’s:
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1. Objectieve veiligheid
Het terugdringen van veelvoorkomende vermogenscriminaliteit wordt zoveel mogelijk
bewerkstelligd door programmatisch en ketengericht te werken. Daarbij wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan huiselijk geweld, voertuigcriminaliteit en woninginbraken. Regie en een
gedeeld informatiebeeld zijn hierbij essentieel. De aard van bepaalde vormen van deze criminaliteit
biedt voldoende houvast om programmatisch en op basis van beproefde instrumenten een slag te
maken in het terugdringen van het aantal incidenten.

2. Jeugd, alcohol en drugs
Veiligheidsvraagstukken omtrent jeugd worden proactief en binnen de vaste ketenstructuur onder
regie van de gemeente opgepakt. Het zelf organiserend vermogen van de jeugd wordt daarbij
ondersteund en versterkt.
Er wordt proactief gekeken naar individuele probleemjongeren die in diverse opzichten de
maatschappelijke aansluiting (dreigen te) verliezen. Er wordt ingezet op vroegtijdig interveniëren
waarbij de focus moeten liggen op zowel de thuissituaties (vaak multi-problem gezinnen) en het
tegen gaan van vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Informatie en zorgsignalen van
partners over individuele probleemjongeren worden actief bijeen gebracht en vertaald naar een
effectieve aanpak. Daarbij wordt nadrukkelijk gehandeld in de geest van een vroegtijdige, snelle en
consequente interventie.
Op het gebied van alcohol en drugs neemt de gemeente met ketenpartners en private partijen
maatregelen ten behoeve van alcoholmatiging onder de jongeren. Ouders worden hier vroegtijdig
bij betrokken. Naast de preventieve maatregelen zal ook proactief en repressief worden opgetreden
tegen (overmatig) alcoholgebruik. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de Halt-afdoening
Alcohol.
Ook het drugsgebruik onder jongeren wordt aangepakt door dealers in kaart te brengen en
politiecontroles hierop uit te voeren. Voor het verzamelen van informatie wordt nadrukkelijk gebruik
gemaakt van bestaande sociale netwerken. Daarnaast worden de jongeren bewust gemaakt van de
risico’s van drugsgebruik door breed uitgezette voorlichtingscampagnes die aansluiten op de
communicatiebehoeften van de jongeren.

3. Veilig in en om school
Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid – thuis, in de buurt, bij het uitgaan maar ook op
school. Scholen kunnen een nadrukkelijke rol spelen in de ketenstructuur rondom jeugd. Nauwe
samenwerking met zorgpartners en politie is hierbij van belang. Geweld, diefstal, pesten en omgang
tussen leerlingen moet meer aandacht krijgen. Extra aandacht in dit thema geldt ook voor de
parkeerproblemen en onveilige situaties rondom scholen waarbij de fysieke inrichting van de
openbare ruimte en het parkeergedrag van ouders een grote rol spelen. Zowel omwonenden,
scholen, partners en ouders achten dit van belang. Dat biedt een basis om de parkeerproblemen,
welke zich concentreren tijdens de haal –en breng tijden, integraal op te pakken door middel van
preventieve en repressieve maatregelen.
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Reguliere taken
De voornoemde veiligheidsthema’s laten zien aan welke onderwerpen de gemeente in de periode
2015-2018 in het bijzonder aandacht wil besteden. De prioritaire veiligheidsthema’s vormen daarbij
de blikvangers van het veiligheidsbeleid en krijgen bij de uitvoering de meeste aandacht.
Vanzelfsprekend heeft de gemeente ook een groot aantal reguliere taken op het gebied van
integrale veiligheid. Dit zijn veelal taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving c.q. bestaand
beleid. In beginsel strekt het te ver om al die reguliere taken op te nemen in het voorliggende
beleidsplan, dit beschrijft immers primair de geselecteerde aandachtsgebieden voor het nieuwe
beleid in de periode 2015-2018.
Voor een aantal reguliere taken worden echter bepaalde ontwikkelingen gesignaleerd die van
invloed zijn op- en ook uiterst relevant zijn voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Om die reden
is navolgend de hoofdkoers voor deze reguliere taken opgenomen.
Voorbereiding rampenbestrijding en crisisbeheersing
De gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie wordt zorgvuldig onderhouden en voldoet aan de
eisen die worden gesteld vanuit de Wet Veiligheidsregio’s. De regionale ontwikkelingen vanuit de
veiligheidsregio worden adequaat ingevuld en ingebed. De intergemeentelijke samenwerking voor
de personele invulling van de rampenbestrijdingsorganisatie wordt geïntensiveerd in district Leiden
e.o. Het taakveld rampenbestrijding uit het domein fysieke veiligheid is structureel geborgd binnen
de gemeentelijke organisatie.
Georganiseerde criminaliteit
Het gemeentelijk beleid voor toepassing van de Wet BIBOB wordt verder ontwikkeld en
geïntegreerd in de werkprocessen van de gemeentelijke organisatie. De samenwerking met het
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de omliggende gemeenten wordt versterkt,
waarbij naast de strafrechtelijke handhaving ook de bestuursrechtelijke handhaving nadrukkelijker
zal worden vormgegeven en het bestuurlijk instrumentarium van de gemeente op orde komt welke
een basis biedt voor de integriteit en aanpak van georganiseerde criminaliteit (o.a. uitvoering aanpak
illegale hennepteelt (convenant), witwaspraktijken, verweving onder/bovenwereld, mensenhandel,
illegale prostitutie etc.).
Veiligheidshuis Leiden e.o.
Veiligheidshuizen functioneren als informatieknooppunt waar ketendossiers opgebouwd worden:
preventie, repressie en (na)zorg worden aan elkaar verbonden. Dat gebeurt voor individuen en
groepen tijdens het multidisciplinair casusoverleg. Partners zitten onder één dak met elkaar aan
tafel. De integraliteit en daarmee de kwaliteit van de persoonsgebonden aanpak wordt verhoogd,
omdat de partners beter bekend zijn met elkaars mogelijkheden tot interventie en het gebruik dat
daarvan wordt gemaakt. Snelheid en efficiency nemen toe door de gezamenlijke aanpak in het
Veiligheidshuis. Doelgroepen worden benoemd en voor alle fasen in de levensloop worden
afspraken gemaakt (plan van aanpak per individu). Dit geeft de mogelijkheid om al van te voren
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trajecten af te spreken, die snel uitgevoerd kunnen worden. Aansluiting met bestaande lokale
netwerken lijkt daarom opportuun voor komende periode.

4

Strategische partners

Voor de ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid kunnen de navolgende externe en
interne partijen als belangrijke partners worden beschouwd (geen limitatieve opsomming).
EXTERNE PARTNERS
 Betrokken burgers
 Veiligheidsregio Hollands-Midden (Regionale brandweer, GHOR, BGC etc.)
 Politie Hollands Eenheid Den Haag, District Leiden (Noord)
 Woningcorporatie Rijnhart Wonen (RHW)
 Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket ’s Gravenhage (O.M.)
 HALT Hollands Midden Haaglanden (HALT)
 Wijkplatforms/buurtverenigingen gemeente Leiderdorp
 Ondernemersvereniging Leiderdorp (LOV)
 Jeugd en jongerenwerk Leiderdorp
 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 Veiligheidshuis district Leiden
 Scholen
 Kerkgemeenschap
 Sportverenigingen
 GGD
 GGZ
 Pluspunt
 Sociale Zaken
 Horeca
 Winkeliers
INTERNE PARTNERS
 Gemeenteraad
 Portefeuillehouder(s)
 Management -en Coördinatorenteam (MT en CT)
 Afdeling Gemeentewinkel - handhaving, sociale- en fysieke veiligheid en vergunningen.
 Afdeling Beleid op het gebied van volksgezondheid, jeugd, onderwijs, recreatie, economie,
verkeer, milieu en ruimtelijke ordening.
 Afdeling Gemeentewerken, voor het beheer van de openbare ruimte op het gebied van wijken buurtbeheer (leefbare wijken/wijkregisseur)
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4.1

Flankerend beleid

Er zijn verschillende beleidsontwikkelingen, zowel intern als extern, die nauw samenhangen met
integrale veiligheid en die niet los gezien kunnen worden van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid
2014 – 2018. Enkele belangrijke documenten en ontwikkelingen worden hieronder genoemd:
 Algemene Plaatselijke Verordening (2013)
 Coalitieakkoord 2014-2018
 Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Den Haag (2013)
 Referentiekader Regionaal Crisisplan (2012)
 Regionalisering Brandweer ‘Samen Sterker’ (2010)
 Algemene Plaatselijke Verordening (2013)
 Nota Jeugdbeleid ‘Jeugd vrije tijd en participatie 2012-2016’
 Nota Samenwerken loont: Uitwerking eisen Wet Veiligheidsregio’s (2010)
 Regionaal Normenkader ‘Oranje Kolom’ - Veiligheidsregio (2010)
 Samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL) – samenwerking crisisbeheersing
 Lokaal gezondheidsbeleid (2013-2016)
 Woonvisie ‘Gewoon lekker wonen tussen stad en Groene Hart’ (2013)
 Notitie Toezicht en Handhaving (2014)
 Maatschappelijke Structuurvisie (MSV) (2013)
 Sportnota ‘Sporten en Bewegen 2013-2017’ (2013)
 Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp (2013)
 Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp (2009)
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5 Prioriteiten
5.1

Prioriteit 1 Objectieve veiligheid

Doelstelling (kwalitatief)
“Criminaliteit op het gebied van vermogens- en gewelddelicten waar onder specifiek
woninginbraken, geweldsdelicten, auto-inbraken en fietsendiefstallen, terugdringen en daarmee
de veiligheid vergroten en het gevoel van veiligheid in de samenleving versterken.”

Beschrijving thema
Bij dit veiligheidsthema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de
buurt, wijk of gemeente. Dit betreft o.a. (winkel)diefstal, woninginbraak, voertuigcriminaliteit, en
geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld, straatroof en overvallen).
Leiderdorp is een betrekkelijk veilige gemeente waar inwoners gemiddeld even vaak slachtoffer zijn
van geweldscriminaliteit dan elders in de regio Hollands Midden. De meeste vormen van
criminaliteit en het aantal incidenten is de afgelopen jaren gedaald. Aandachtsgebieden zijn huiselijk
geweld, diefstallen uit en van auto’s en fietsen en woninginbraken. Deze drie vormen van
criminaliteit hebben een grote emotionele impact op slachtoffers (zgn. high impact crimes) en
bepalen voor een belangrijk deel het gevoel van veiligheid in Leiderdorp. Inzet op deze thema lijkt
essentieel om de kwaliteit van veiligheid en het leefklimaat in objectieve en subjectieve zin binnen
Leiderdorp te verbeteren.
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018
De aard van bepaalde vormen van criminaliteit biedt voldoende houvast om programmatisch en op
basis van beproefde instrumenten een slag te maken in het terugdringen van het aantal incidenten.
Woninginbraken
Het Keurmerk Veilig Wonen kan vaker consequent worden toegepast bij nieuwbouw- en
herinrichtingprojecten. In samenwerking met de woningcorporatie moeten particuliere
eigenaren/huurders bewust gemaakt worden van het gebruik van het Keurmerk Veilig Wonen voor
bestaande bouw en gestimuleerd tot toepassing ervan. In samenwerking met de politie worden
inwoners bewust gemaakt van momenten (bijv. donkere dagen, vakantieperioden), gelegenheden
(bijv. ladders, openstaande deuren en ramen) en aandachtspunten (bijv. hang- en sluitwerk) die
woningen kwetsbaar maken voor een inbraak. Gebleken is dat er behoefte leeft aan informatie en
voorlichting. De gemeentelijke voorlichtingsavonden worden gewaardeerd en daarom voortgezet,
per buurt of wijk. De gemeente en politie gaan de wijken hiervoor in (wijkschouw) en houden
voorlichtingsavonden in de wijken. Ook de inrichting van de openbare ruimte volgens het certificaat
Veilige Omgeving kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal woninginbraken. In
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overleg met ketenpartners wordt een taskforce woninginbraken ingericht om te onderzoeken welke
andere (techno-preventieve)instrumenten kunnen worden ingezet (b.v. inzet ANPR, whatsapp
buurtgroepen, buurtpreventie teams, poortdetectiemelders, mobeye, wijkscans etc.) om
woninginbraken in Leiderdorp verder tegen te gaan.
Auto-inbraken
De diefstallen uit auto’s zijn door het nationale en internationale karakter vrij ongrijpbaar. Door de
politie wordt op interregionaal en Europees niveau onderzoek gedaan naar het aanpakken en
terugdringen van deze vorm van criminaliteit. Op lokaal niveau kunnen, in samenwerking met de
politie, de inwoners meer bewust gemaakt worden van de mogelijkheden om diefstallen uit auto’s
zelf te voorkomen. Ook de inrichting van de openbare ruimte volgens het certificaat Veilige
Omgeving levert een bijdrage aan het terugdringen van het aantal diefstallen uit auto’s. De inzet van
zgn. ‘lokauto’s’ kan in overleg met de politie verder worden uitgebreid.
Fiets –en brommerdiefstal
De toename van fiets –en brommer diefstal heeft o.a. te maken met de toename van fietsen met
een hulpmotor (elektrische fietsen). Dit is ook terug te zien in het aantal inbraken in schuren en
garages. Ingezet moet worden op zowel preventieve en repressieve maatregelen. De preventieve
maatregelen zullen zich richten op voorlichting aan eigenaren. Het is belangrijk dat burgers ook hun
eigen verantwoordelijkheid nemen om fietsdiefstal terug te dringen door het goed vastzetten van
hun fiets, het doen van aangifte bij diefstal, hun eigen fiets te laten registreren en natuurlijk te
zorgen dat zij geen gestolen fiets kopen. Verder kan de inrichting van de openbare ruimte
(stallingsvoorzieningen, toezicht en bevorderen gebruik, voldoende licht en zicht etc.) gebruikt
worden voor het bevorderen van een juist gebruik en stalling van de fietsen.
De repressieve kant kan verder geïntensiveerd worden door bij de hotspots (o.a. Winkelhof) extra
inzet te plegen met o.a. lokfietsen.
Geweld (w.o. huiselijk geweld en overvallen)
De aanpak van geweldsdelicten vraagt om een nadrukkelijkere en vroegtijdige samenwerking in de
veiligheidsketen. Om te kunnen komen tot een effectieve aanpak worden allereerst aard en oorzaak
van de toename in geweldsdelicten nader geanalyseerd. Huiselijk geweld wordt daarbij in het
bijzonder gespecificeerd. De aangiftebereidheid kan worden vergroot en waar mogelijk wordt het
huisverbod ook preventief toegepast om escalatie van geweld te voorkomen. Met een verbetering
van de informatiepositie en meer verbinding met de sociaal-maatschappelijke (zorg)kant van geweld
moet een vroegtijdigere interventie en ketensamenwerking tot stand worden gebracht (o.a. met het
veiligheidshuis). Voor elke casus wordt een apart zorgplan opgemaakt in overleg met ketenpartners.
Niet alleen voor de daders maar juist ook voor de ‘achterblijvers’ i.c. vaak de slachtoffers van
geweldsdelicten.
Voor zowel een woning of bedrijfsoverval handelt de gemeente conform het ‘stappenplan Nazorg
slachtoffers overvallen. We richten ons daarbij op de preventieve kant door voorlichting over
preventiemogelijkheden te geven maar vooral nazorgtrajecten (subsidieregeling slachtoffers overval,
slachtofferhulp of schadefonds geweldsmisdrijven) te bieden. Aansluiting bij landelijke campagnes
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en algemene voorlichting spreekt voor zich. Wijkgerichte acties kunnen worden geïnitieerd (o.a.
Rabobank Santhorst, veiligheidsschouw etc.) wanneer hier behoefte aan bestaat bij bewoners,
ondernemers en partners.
Partners in de aanpak
Gezien de strategische uitgangspunten (zie onder 3.2) worden alle partners, zowel intern als extern,
ook geacht integraal betrokken te zijn bij alle facetten van het veiligheidsbeleid. Vanzelfsprekend
varieert de mate van betrokkenheid afhankelijk van de raakvlakken per veiligheidsthema. De voor dit
veiligheidsthema meest relevante partners zijn:
Politie Eenheid Den Haag, Openbaar Ministerie arrondissementsparket ‘s-Gravenhage,
woningcorporatie Rijnhart Wonen, Gemeente Leiderdorp (afdeling Beleid, gemeentewinkel,
gemeentewerken en concernzaken), Leiderdorpse ondernemersvereniging (LOV), mogelijke VVE’s en
inwoners.
Doelstelling (SMART)
Indicator*

Bron

Nulmeting
’11

’12

’13

‘14

Streefwaarde
2015

Diefstal/inbraak woning

Politie (BVH incidentcode 1.3.1)

116

141

122

-

100 (-)

Diefstal/inbraak
box/garage/schuur/tuinhuis

Politie (BVH incidentcode 1.3.2)

18

16

29

-

20 (-)

Overige Diefstal/inbraak/
vermogensdelicten

Politie (BVH incidentcode 1.3.3)

358

187

159

-

150 (-)

Diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen

Politie (BVH incidentcode 1.3.4)

160

199

177

-

150 (-)

Diefstal van motorvoertuigen

Politie (BVH incidentcode 1.3.5)

18

14

28

-

20 (-)

Diefstal brom-, snor-, fietsen

Politie (BVH incidentcode 1.3.6)

126

120

128

-

100 (-)

Mishandeling (fysiek geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.7)

64

60

40

-

30 (-)

Bedreiging (psychisch geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.8)

50

57

64

-

50 (-)

Ruzie/vechtpartij (geweld)

Politie (BVH incidentcode 1.3.9)

158

179

207

-

160 (-)

Zeden (geweld)

Politie (BVH incidentcode
1.3.10)

68

34

24

-

20 (-)

Overige criminaliteit (heling,
verduistering, oplichting)

Politie (BVH incidentcode
1.3.11)

49

52

46

-

40 (-)

Straatroof (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 1.4.6)

2

7

2

-

0 (-)

Overval (aantal incidenten)

Politie (BVH incidentcode 1.4.7)

7

1

1

-

0 (-)

Huiselijke geweld (aantal
incidenten/misdrijven)

BVH (projectcode HG1)
(geweld binnenshuis)

-

41

30

-

20 ** (-)
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Huiselijk geweld (huisverboden)

Huisverbodonline.nl / Khonraad

8

4

2

-

2** (-)

Slachtofferschap
vermogensdelichten (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(score t.o.v. referentiegroep)

11%

-

-

13%

8% (-)

Slachtoffer geweldsdelicten (%)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(score t.o.v. referentiegroep)

4%

-

-

2%

1% (-)

Slachtoffer vandalismedelicten
(%)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(score t.o.v. referentiegroep)

11%

-

-

8%

6% (-)

Slachtofferschap laatste jaar
totaal (% aantal inwoners)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(VRHM en Nederland = 29%)

24%

-

-

21%

18% (-)

* In het algemeen wordt opgemerkt dat het behalen van resultaten op dit veiligheidsthema primair
de verantwoordelijkheid is van de politie. Sturing op die prestaties vindt plaats op het niveau van het
Regionaal College en Districtscollege, waarbij de gemeente vooral regievoerder is.
** Het vergroten van de aangiftebereidheid bij huiselijk geweld en het preventief toepassen van
huisverboden kan in eerste instantie leiden tot een ogenschijnlijke stijging van het aantal incidenten.
Die stijging is echter relatief, aangezien feitelijk niet meer huiselijk geweld wordt gepleegd maar wel
meer incidenten zichtbaar worden gemaakt. Op termijn moet het absolute aantal incidenten van
huiselijk geweld dalen. Derhalve is gekozen voor een streefwaarde die niet veel afwijkt van de
huidige nulmeting.
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5.2

Prioriteit 2 Jeugd, alcohol en drugs

Doelstelling (kwalitatief)
“Hinderlijk en overlastgevend gedrag aanpakken door vanuit een gedegen ketenstructuur duidelijk
en consequent grenzen te stellen, op wijk- en buurtniveau beter en sneller in te spelen op de
behoeften van jongeren en de perceptie van hinder en overlast te verbeteren waarbij overmatig
alcohol en drugsgebruik wordt tegengegaan met behulp van een stringent handhavings- en
voorlichtingsbeleid waarbij ouders/verzorgers betrokken worden”.

Beschrijving thema
Dit thema heeft betrekking op het veroorzaken van overlast door individuele en groepen jongeren.
Overlastgevende groepen jongeren veroorzaken geluidsoverlast, kunnen intimiderend en
aanstootgevend aanwezig zijn, laten zwerfvuil achter en plegen eventueel vernielingen en andere
vormen van kleine criminaliteit. Soms plegen ze ook zwaardere vormen van criminaliteit. Het betreft
dan zogenaamde criminele jeugdgroepen. Vaak gaat de overlast gepaard met het gebruik van
(overmatig)alcohol en/of drugs.
Jongeren die overlast veroorzaken zijn al jaren een punt van aandacht in de gemeente Leiderdorp,
waarbij de problematiek gekenmerkt wordt door algemene overlastmeldingen, vernielingen en
overmatig alcoholgebruik. Naast de concrete zaken, zoals vernielingen en afval, is overlast in grote
mate ook een subjectief begrip en hangt nauw samen met het tolerantieniveau van de omgeving.
Overigens zijn er in Leiderdorp geen criminele- of overlastgevende groepen met een vaste structuur,
hiërarchie of organisatiegraad. Het gaat om hinderlijke en overlastgevende individuen die in
groepsverband vaak samen komen.
Jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten zijn factoren die meespelen in het afglijden van
jongeren en overlastgevend gedrag. Er bestaat een nadrukkelijke relatie tussen het gedrag van
groepen jongeren in de openbare ruimte, het gebruik van drugs en alcohol en problemen met
jongeren op school. Het (groeps-)gedrag werkt door tot in het klaslokaal en is in sterke mate van
invloed op de prestaties van jongeren in de klas (zie 5.3) en daarmee indirect op het sociale
perspectief en het arbeidsperspectief. In Leiderdorp is ook de relatie te leggen met alcohol- en
drugsgebruik en multi-problem gezinnen (bijvoorbeeld huiselijk geweld, schulden, verslaving,
psychische- en gedragsproblematiek). Naast de aanpak op bestaande probleemjongeren, zal vanuit
het oogpunt van vroegtijdig interveniëren de focus moeten liggen op jongeren die probleemgedrag
of crimineelgedrag dreigen te vertonen maar vooralsnog alleen hinderlijk of overlastgevend zijn.
Naast de ‘probleemjongeren’ moet er ook oog blijven voor de reguliere jeugd welke soms ook
overlast veroorzaakt. Vaak op bepaalde momenten (o.a. evenementen, feestdagen,
sportwedstrijden etc.) vaak gepaard gaande met overmatig alcohol en/of drugsgebruik. Een
stringent alcohol- voorlichtings- en handhavingsbeleid in de aanpak is van belang.
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Hoofdlijnen van de aanpak 2015-2018
Er wordt een gedegen ketenstructuur vormgegeven van waaruit de aanpak van hinderlijke en
overlastgevende jongeren structureel en meer proactief wordt vormgegeven. Daarbij is sprake van
snelle
en
complete
informatie-uitwisseling
tussen
de
ketenpartners,
heldere
samenwerkingsafspraken en een adequate aansluiting op elkaars taken en bevoegdheden. Hiertoe
worden de al bestaande overlegstructuren geïntegreerd in één sluitende ketenstructuur zodat snelle
samenwerking, overdracht en opvolging op uitvoerend niveau mogelijk is.
Uitgangspunt is dat (groepen) jongeren niet versnipperd over verschillende overleggen worden
besproken. Het overleg is gericht op efficiency, zodat alle relevante bespreekpunten voor de
aanwezige ketenpartners in één keer worden besproken en de partners dus niet vaker bij elkaar
hoeven te komen voor afzonderlijke onderwerpen en/of jongeren. De gemeente versterkt de
samenwerking met regionale partners verder, door deelname aan het veiligheidshuis.
Regie
Diegene verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen de gemeente zorgt voor verbinding tussen de
ketenpartners en hun beleid in het domein jeugd. Deze werkt daarbij nauw samen met de regisseurs
op het gebied van openbare orde en veiligheid, fysieke buitenruimte, zorg, handhaving en sociale
leefomgeving. De jeugdregisseur heeft een ruim mandaat om adequaat in te kunnen spelen op
voorkomende overlastsituaties van jongeren.
Fysieke en sociale ruimte
Het is van belang dat er voldoende fysieke en recreatieve voorzieningen zijn voor jongeren (bron
uitkomst veiligheidsmonitor 2013). Ontmoetingsplekken waarbij zij zich lekker voelen met
inachtneming dat de publieke ruimte zodanig wordt ingericht dat deze plekken niet alleen voorziet
in de behoeften van deze jongeren, maar juist in het rijke scala aan behoeften van verschillende
doelgroepen. Naast deze uitdaging in de fysieke ruimte dient er ook een sociale ruimte gecreëerd te
worden waar jongeren kunnen flaneren2, ontmoeten, relaxen, zien en gezien worden. Het ‘chillen’
op straat is van alle jaren en vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de heersende
jeugdcultuur en de manier waarop jongeren met elkaar in contact staan. De acceptatie hiervan door
omwonenden en passanten is een belangrijke factor in de aanpak van overlastgevende groepen. Het
vergroten van het vertrouwen in jongeren en het bevorderen van de tolerantie ten opzichte van het
‘flaneergedrag’ kan het mogelijk maken om een positief onderscheid te maken tussen acceptabel en
ongewenst gedrag.
Belangrijk is wel dat de sociale ruimte begrenst wordt, niet overal wordt het ‘flaneren’ geaccepteerd.
Hanggedrag kan namelijk wel degelijk gepaard gaan met verveling en overlast. Jongeren die misbruik
maken van de sociale ruimte en grenzen overgaan worden enerzijds gecorrigeerd door formeel

2

Tussen flaneren en schofferen. Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren.’ van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.
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toezicht van politie en jongerenwerk en anderzijds juist door omwonenden en passanten. Dit is
echter pas constructief wanneer jongeren, omwonenden en professionals met elkaar in gesprek zijn
gegaan om de wederzijdse behoeften en belangen te verhelderen. Dit gesprek wordt vooral
gestimuleerd op wijk- en buurtniveau door het welzijnswerk en jongerenwerk.
Zelforganiserend vermogen
De participatie van jongeren in de samenleving wordt bevorderd. Met het stimuleren van
langlopende zelfinitiatieven op het gebied van talentontwikkeling wordt een goed alternatief
geboden voor hangen op straat en overlastgevend gedrag. In de setting van dergelijke activiteiten is
ruimte voor ontplooiing enerzijds, voor correctie op ongewenst gedrag anderzijds en voor
persoonlijke aandacht aan kwetsbare jongeren die dreigen af te glijden naar probleem- en/of
crimineel gedrag. Deze aanpak heeft daarbij ook in belangrijke mate de functie om individuele
probleemjongeren tijdig te signaleren en over te dragen aan het daarvoor beschikbare
ketennetwerk. Het zelforganiserend vermogen van de jeugd wordt ondersteund en versterkt. Het
jongerenwerk heeft hierbij een belangrijke rol in zowel de talentontwikkeling als het tegengaan van
overlast. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betrokken bewoners die bereid zijn
om jongeren te ondersteunen bij hun activiteiten en als buurtvader/moeder willen fungeren.
Groepsdruk
Overlast veroorzaakt door groepen jongeren is voor een deel inherent aan en het gevolg van
groepsgedrag. Jongeren gedragen zich in een groep vaak anders dan individueel. Groepsdruk is een
belangrijke motivator voor grensoverschrijdend gedrag. Door jongeren meer inzicht te geven in de
werking van machtsverhoudingen in een groep en de consequenties van groepsdruk worden zij
weerbaarder gemaakt. Zij zullen eerder voor zichzelf opkomen en zich minder snel laten verleiden
tot overlastgevend of crimineel gedrag. Professionals zullen hiertoe gesprekken met groepen
jongeren voeren en de jongeren stimuleren zich hierin kwetsbaar op te stellen. Wanneer de
jongeren meer op de hoogte zijn van ieders persoonlijke situatie zal de (negatieve) prestatiedrang
ten overstaan van de groep worden verminderd.
Partners in de aanpak
Gezien de strategische uitgangspunten (zie ook paragraaf 3.2) worden alle partners, zowel intern als
extern, ook geacht integraal betrokken te zijn bij alle facetten van het veiligheidsbeleid.
Vanzelfsprekend varieert de mate van betrokkenheid afhankelijk van de raakvlakken per
veiligheidsthema. De voor dit veiligheidsthema’s meest relevante partners zijn:
Bureau Jeugdzorg, Jeugd- en Jongerenwerk, politie Eenheid Den Haag, HALT Haaglanden, Jeugd
Preventie Team, Openbaar Ministerie, gemeente Leiderdorp (afdeling gemeentewinkel,
gemeentewerken, concernzaken en beleid).
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Doelstelling (SMART)
Indicator

Bron

Nulmeting
’11

Overlast gevende jeugdgroepen

Informatie analyse politie (BEKE
Methodiek)

Verwijzingen naar Bureau Halt

Bureau Halt Haaglanden
Hollands Midden

(jeugd in de leeftijd van 12 tot
18 jaar. Grootste aandeel van
verwijzingen ligt op de leeftijd
van 14-16 jaar).
Het startgesprek vindt in
gemiddeld 70% van de gevallen
binnen 30 dagen plaats.

0

- Waarvan jongens
- Waarvan meisjes
- Vermogensdelicten
- Baldadigheid
- Openbare orde
- Vernieling
- Vuurwerkovertredingen
- Schoolverzuim
- Overig

’12
0

’13
0

‘14
0

Streefwaarde
2015
0 (-/+)

22

30

28

-

15
7

27
3

23
5

-

13
3
0
1
3
2
0

9
6
1
5
6
2
1

13
3
2
0
3
1
6

-

25 (-)

Vandalisme/baldadigheid

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

20

21

14

-

10 (-)

Overlast jeugd

Politie (BVH incidentcode 3.1.2)

217

204

200

-

170 (-)

Overlast beleving groepen
jongeren (komt vaak voor in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(referentiegroep regio en NL –
6%)

4%

-

-

7%

4% (-)

Schoolverzuim (gevallen per
schooljaar gemeld)*

Leerplichtadministratie,
jaarverslagen Regionaal Bureau
Leerplicht

95

135

100

-

95 (-)

Voortijdige schoolverlaters (vsvers) – aantallen

Leerplichtadministratie,
jaarverslagen Regionaal Bureau
Leerplicht

46

52

48

-

40 (-)

Ervaring met jeugdcriminaliteit
(in %)

Veiligheidsmonitor 2011 en
2014
(score t.o.v. referentiegroep)

-

-

-

3% (-)

Veelplegers

DRIO politie / veiligheidshuis
Leiden e.o.

Bezit Harddrugs (aantal
incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

1

0

0

-

5 (+)

Bezit Softdrugs (aantal
incidenten)

Politie (BVH incidentcode 3.1.1)

3

1

1

-

5 (+)

Openbare Dronkenschap (aantal
incidenten)

Politie (BVH incidentcode 2.1.1)

0

1

0

-

0 (-)

4%

3

1

0

1

1 (-/+)

* Er kan sprake zijn van spijbelverzuim (licht verzuim of te laat komen), signaalverzuim (achterliggende problematiek waardoor de
schoolgang belemmerd wordt), luxe verzuim (is sprake wanneer een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met vakantie
gaat.) en absoluut verzuim (wanneer een leerplichtig kind niet staat ingeschreven op een school).
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5.3

Prioriteit 3 Veiligheid in en om school

Doelstelling (kwalitatief)
“Vanuit een gezamenlijke inspanning met het schoolbestuur, ouders en veiligheidspartners de
onveiligheid in en nabij scholen verder terugdringen door op een proactieve wijze, en waar nodig
en mogelijk, met repressieve maatregelen de veiligheid rondom scholen te verbeteren”.

Beschrijving thema
Het thema Veiligheid in en om de school heeft betrekking op veiligheidszaken waarmee scholieren,
ouders en omwonenden te maken krijgen op en rondom school. Enerzijds kunnen scholieren
slachtoffer zijn van pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (o.a. vuurwerk, geluid, rondhangen) of
(verkeers)onveiligheid rondom scholen. Anderzijds kunnen zij dader i.c. medeplichtig zijn aan
genoemde thema’s.
De veiligheid binnen scholen is primair een taak van het schoolbestuur (diefstal in/uit scholen,
bijhouden verzuimregistratie, melden inbraak, pestgedrag signaleren, overlast voorkomen, actuele
leerplichtigadministratie, vuuwerk bezit tegengaan etc.). Er bestaat echter een nadrukkelijke relatie
tussen het gedrag van groepen jongeren in de openbare ruimte, het gebruik van drugs en alcohol
(zie onder 5.2), en problemen met jongeren op school. Het (groeps-)gedrag werkt door tot in het
klaslokaal en is in sterke mate van invloed op de prestaties van jongeren in de klas (en daarmee
indirect op het sociale perspectief en het arbeidsperspectief). De scholen hebben dus ook een
belangrijke signaalfunctie richting ketenstructuur maar de ouders/verzorgers, gemeente en
ketenpartners buiten de school ook. Gezamenlijk optrekken is cruciaal.
Uit de veiligheidsanalyse, IVB bijeenkomsten en discussie tijden de raadsklankbordgroep IVB werd
snel duidelijk dat de nadruk van deze prioriteit zich op dit moment vooral moet richten op de fysieke
veiligheid om -en nabij de scholen. Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat vooral de verkeerssituaties
(vnl. parkeren) tijdens de haal -en brengtijden voor direct gevaarlijke situaties rondom de scholen
zorgt. De fysieke inrichting van de openbare ruimte, handhaving door politie en zeker ook het
parkeergedrag van ouders spelen hierbij een grote rol. Deze problematiek is niet onbekend bij de
schoolbesturen, gemeente, ouders en omwonenden en vraagt om een projectmatige aanpak in
combinatie met consequent (handhavings)beleid.
Hoofdlijnen van de aanpak 2015-2018
Een goede, uniforme registratie van o.a. pesten, geweldpleging of diefstal op scholen ligt voor de
hand. Evenals het bijhouden van een actuele leerlingenadministratie en het tijdig melden van
verzuim en uitval. Bij het stimuleren van initiatieven en activiteiten van en door jongeren kunnen de
scholen worden betrokken. Andersom kan er een samenwerking ontstaan tussen de coaching van
jongeren op straat (jongerenwerk) en het onderwijs aan jongeren in de klas. De scholen kunnen met
het opstellen van veiligheidsplannen zelf meer aandacht gaan besteden aan geweld, diefstal, pesten
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en de omgang tussen leerlingen. Jongerenwerk kan hierbij de linking pin vormen tussen jeugd en
schoolbesturen. Deelname van de leerplichtambtenaar in het jeugdoverleg kan leiden tot meer
integraliteit en vroegsignalering.
Voor de fysieke inrichting van de openbare ruimte c.q. het parkeergedrag van ouders tijdens de haal
–en breng tijden (o.a. voor de scholen Leeuwerik en Elckerlyc) wordt integraal (o.a. afdeling verkeer
vd gemeente, politie, scholen en omwonenden) naar een oplossing gezocht waarin parkeergedrag
(voorbeeldfunctie ouders), educatie (acties scholen), openbare ruimte (gemeente) en handhaving
(politiecontrole) onderdeel van de aanpak uitmaken.
Partners in de aanpak
Gezien de strategische uitgangspunten (zie ook paragraaf 3.2) worden alle partners, zowel intern als
extern, ook geacht integraal betrokken te zijn bij alle facetten van het veiligheidsbeleid.
Vanzelfsprekend varieert de mate van betrokkenheid afhankelijk van de raakvlakken per
veiligheidsthema. De voor dit veiligheidsthema’s meest relevante partners zijn:
De Leiderdorpse schoolbesturen i.c. individuele schoolbesturen, leerplichtambtenaar voor
Leiderdorp (RBL), Bureau Jeugdzorg, Jeugd- en Jongerenwerk, politie Eenheid Den Haag, HALT
Haaglanden, Jeugd Preventie Team, Openbaar Ministerie, gemeente Leiderdorp (afdeling
gemeentewinkel, gemeentewerken, concernzaken en beleid), inwoners nabij scholen.
Doelstelling (SMART)
Indicator

Bron

Nulmeting
’11

’12

’13

‘14

Streefwaarde
2015

Inbraak school (aantal
incidenten)

Politie (incidentcode 2.5.1, BVH
A26 + B26)

2

3

3

-

1 (-)

Diefstal in/uit school (aantal
incidenten)

Politie( incidentcode 2.5.1, BPS
223, BVH A31)

5

2

3

-

1 (-)

Schoolverzuim (gevallen per
schooljaar gemeld)*

Leerplichtadministratie,
jaarverslagen Regionaal Bureau
Leerplicht

95

135

100

-

95 (-)

Voortijdige schoolverlaters (vsvers) – aantallen

Leerplichtadministratie,
jaarverslagen Regionaal Bureau
Leerplicht

46

52

48

-

40 (-)

Incidenten en
overlastmeldingen ‘parkeren
rondom scholen’

Decos en informatierapportages
politie BVH

-

-

-

-

- (-/+)

* Er kan sprake zijn van spijbelverzuim (licht verzuim of te laat komen), signaalverzuim (achterliggende problematiek waardoor de
schoolgang belemmerd wordt), luxe verzuim (is sprake wanneer een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met vakantie
gaat.) en absoluut verzuim (wanneer een leerplichtig kind niet staat ingeschreven op een school).
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6 Organisatie en coördinatie
6.1

Bestuurlijke coördinatie

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het integraal veiligheidsbeleid. De uitvoering van het
veiligheidsbeleid is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester & wethouders,
waarbij de burgemeester optreedt als portefeuillehouder.
De burgemeester voorziet als zodanig in de bestuurlijke coördinatie op het veiligheidsbeleid. Dit
mede gelet op de wettelijke verantwoordelijkheid en de eigenstandige bevoegdheden van de
burgemeester om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De burgemeester geeft op
programmaniveau rechtstreeks sturing aan de veiligheidsregisseur en onderhoudt periodiek contact
met belangrijke strategische partners als de politie en het openbaar ministerie.
Daarnaast vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente op bestuurlijk niveau in diverse lokale
en regionale samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Dit betreft o.a. het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Hollands Midden, het Regionaal College en het Districtscollege van de Politie
Hollands Midden. De burgemeester bewaakt daarbij ook de samenhang en verbinding van het
veiligheidsbeleid met buurgemeenten en regionale ontwikkelingen.

6.2

Ambtelijke coördinatie

De veiligheidsregisseur is verantwoordelijk voor de ambtelijke coördinatie op het veiligheidsbeleid.
Primair voert hij de regie op de ketenpartners, geeft sturing aan de ketensamenwerking en bewaakt
de verbinding en samenhang tussen de verschillende veiligheidsthema’s en uitvoeringsactiviteiten.
De veiligheidsregisseur heeft bij het nemen van integrale beleidsbeslissingen een ruim mandaat om
knopen door te hakken. Besluiten worden integraal genomen en er ligt binnen de verschillende
beleidsterreinen een gedeelde verantwoordelijkheid.
Daarnaast is de veiligheidsregisseur adviseur, projectleider en beleidsmedewerker op het gebied van
openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en crisisbeheersing. Op deze terreinen vertegenwoordigt hij
de gemeente op ambtelijk niveau in diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden en
overlegstructuren. In de relatie met het gemeentebestuur in het algemeen en met de burgemeester
in het bijzonder bekleedt de veiligheidsregisseur een strategische en adviserende positie.

6.3

Ambtelijke afstemming

Ambtelijke samenwerking en afstemming over (de uitvoering van) het veiligheidsbeleid vindt plaats
op het niveau van de regisseurs, beleidsmedewerkers en coördinatoren of diegene verantwoordelijk
voor de terreinen: veiligheid, fysieke buitenruimte, jeugd, handhaving, zorg en sociale leefomgeving.
De woon- en leefomgeving wordt door deze functionarissen integraal beheerd.
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6.4

Plancyclus en ambtelijke inbedding

Voorliggend plan voorziet in het beleidsmatige kader van het integraal veiligheidsbeleid voor de
periode 2014-2018. De werkingsduur is vier jaar en eindigt om precies te zijn eind 2018. Na
vaststelling door de gemeenteraad wordt het beleidsplan door vertaald naar een tweejaarlijks
uitvoeringsplan. Dit wordt jaarlijks tussentijds geëvalueerd en tweejaarlijks bijgesteld:
· Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2016
· Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2017
De beide uitvoeringsplannen worden onder verantwoordelijkheid van de directie en het
managementteam doorvertaald in de programmabegroting, in werk- en afdelingsplannen en in
specifieke plannen van aanpak rond bepaalde veiligheidsthema’s. De veiligheidsregisseur stuurt op
de inbedding van het integraal veiligheidsbeleid in werk- en afdelingsplannen van externe partners.

7 Financiën
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen (andere)
beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische opgaven
met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid geeft daarmee ook daadwerkelijk
richting en sturing aan de programmering en uitvoering van andere en flankerende beleidsterreinen.
Het integraal veiligheidsbeleid is daarmee ook in financieel perspectief geen op zichzelf staand
programma. Een belangrijk deel van de uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit het voorliggende
beleidsplan krijgen ook in financieel opzicht hun beslag binnen flankerende beleidsterreinen en
daarmee binnen flankerende budgetten.
Daarbij gaat het er niet om dat er in die beleidsterreinen meer gedaan moet worden met meer
middelen, maar dat er met bestaande middelen meer maatschappelijk resultaat wordt geboekt door
aspecten van veiligheid en leefbaarheid efficiënt en proactief te integreren. Dit geldt in het bijzonder
voor de beleidsterreinen op het gebied van de openbare ruimte en jeugd.
Binnen het huidige budget is geen extra ruimte gereserveerd voor ad hoc of (extra) uitvoering van
activiteiten, campagnes, voorlichting etc. Om tot een vlotte uitvoering en oplossend vermogen van
kleine zaken te komen is aanvullende budgetruimte nodig.
In de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsbeleid (zie onder 6.3) zal het financiële
perspectief voor de verschillende uitvoeringsactiviteiten nader worden uitgewerkt in relatie tot de
flankerende beleidsterreinen en budgetten (zodra de partners een plan van aanpak met
bijbehorende instrumenten overeenkomen wordt het benodigd budget pas zichtbaar).
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