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CDA: 
 

Aanvullende vraag verordening jeugdhulp: 

1. In de verordening staat dat onder individuele voorzieningen specialistische jeugdhulp valt.  

 

a) Vervolgens is het eerste type jeugdhulp dat onder deze individuele voorzieningen valt: 

‘generalistische Basis GGZ Jeugd’. Waarom is er voor gekozen ook een paar 

gesprekken met een psycholoog als individuele voorziening te kenmerken?  

b) Welke bezwaren zouden er zijn de generalistische basis GGZ Jeugd vrij toegankelijk te 

maken? 

 

 

Antwoord 1 a+b:  

In het toekomstmodel van het beleidsplan is er voor gekozen om de jeugdhulp in pijlers onder te 

verdelen. De toegang tot de jeugdhulp wordt middels het jeugd- en gezinsteam vormgegeven. Het 

Jeugd- en gezinsteam is vrij toegankelijk. Binnen het Jeugd- en gezinsteams wordt ook ambulante 

hulp verleend, waaronder generalistische basis  GGZ jeugd. Echter zijn er voor het 

inkoop/aanbestedingstraject een aantal percelen opgesteld. Waaronder het Perceel ‘Generalistische 

Basis GGZ Jeugd’ Dit omvat meer dan een aantal gesprekken met een psycholoog. Wij hebben er 

in de verordening voor gekozen om de naamgeving op elkaar aan te laten sluiten. Hiernaast is er 

voor een individuele  voorziening een gezinsplan nodig. In het beleidsplan wordt ook de 

meerwaarde van de werkwijze 1 gezin 1 plan beschreven. 

Voorst is het de bedoeling om in het overgangsjaar te bekijken wat dit gaat betekenen voor de 

Jeugd- en gezinsteams. Indien het nodig is moet hier op bij gestuurd kunnen worden. Dat is dan 

ook de reden verordening is opgenomen dat er bij nadere regels individuele voorzieningen als vrij 

toegankelijk kunnen worden aangeduid.  
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2. Waar is in de opbouw van de begroting rekening gehouden met facturen van aanbieders 

die binnenkomen niet gecontracteerd zijn, maar die wel kinderen hebben die onder het 

overgangsrecht vallen? 

 

Antwoord 2: 

Bij de opstelling van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA)  zijn alle huidige aanbieders 

aangeschreven. De gegevens van deze aanbieders en de gegevens van het Zorgkantoor, CIZ 

enz.  zijn meegenomen in het RTA. Gedurende het aflopen jaar is het RTA bijgesteld op basis 

van nieuwe gegevens van de  aanbieders. In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd 

met de aanbieders jeugdhulp en de vertegenwoordigers van de vrijgevestigden en kleine 

aanbieders. We gaan er vooralsnog vanuit dat we vrijwel de meeste aanbieders in beeld 

hebben in de begroting. Maar is er rekening gehouden met de mogelijkheid dat er mogelijk 



nog een aantal aanbieders zijn die we nog niet in beeld hebben. Hiervoor is onder andere de 

post onvoorzien opgenomen.  

 

3. De Jeugd en gezinsteam worden betaald uit het totaal beschikbare budget, en gaat dus ten 

koste van het budget dat voor aanbieders beschikbaar is. Dat betekent dat die aanbieders 

zelf minder zorg kunnen leveren. Zijn er schattingen gemaakt tot welke daling van de 

zorgvraag bij aanbieders het instellen van JGT’s moet leiden? 

 

Antwoord: 

De medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteams verlenen zelf ook hulp. Zij komen o.a. van de 

bestaande aanbieders, maar richten hun werk anders in. Namelijk integraal in het jeugd- en 

gezinsteam. De bedoeling is dat de eenvoudige vragen hier worden afgevangen en m.b.v. het 

eigen netwerk een gezinsplan. 

 

4. Leiderdorp reserveert 260.000 euro voor PGB’s op een totaal van ruim 5 miljoen. In 

hoeverre is onderbouwd of dit voldoende is? Is de regionale pot van 2,5 miljoen daarvoor 

voldoende, omdat het niet logisch lijkt dat Leiderdorp meer dan 5% daaruit krijgt? 

 

Antwoord3: 

Het is inderdaad een risico die we lopen. Dat geldt voor elke gemeente in de regio. Leiderdorp 

heeft er in regio steeds voor gepleit om pgb geheel mee te nemen in de regionale inkoop, zodat het 

risico meteen regionaal is. Leiderdorp stond hier alleen. Het compromis is dat er 2,5 miljoen is 

gereserveerd in het regionale verzekeringsmodel voor pgb. 

In 2012 is er meer uitgegeven op het PGB dan waar we nu in de begroting rekening mee houden. 

Echter zijn hier de bezuinigen op het PGB van 2013 en 2014 niet meegenomen en de bezuiniging 

van 4% in 2015 die de transitie met zich mee brengt. Ook zijn in de wet de voorwaarden voor een 

PGB voor jeugdhulp aangescherpt. We zullen de uitgaven op het PGB goed moeten monitoren. 
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5. Volgens welk privacy protocol gaat het jeugd en gezinsteam werken per 1 januari 2015? 

 

Antwoord 5: 

Naast alle huidige wetgeving en bestaande regels betreffende privacy komt er voor het eind van 

het jaar een privacy protocol. Er is regionaal een werkgroep opgesteld waarin een aantal juristen is 

vertegenwoordigd. Deze werkgroep is op dit moment bezig met de ontwikkeling van het protocol. 

 

6. Hoe zullen de privacygegevens van inwoners gewaarborgd blijven binnen de gemeente? 

 

Antwoord 6: 
Zie antwoord 5. Heel belangrijk hierbij is dat de privacy van inwoners goed geborgd is. Daarom 

kijkt het Rijk mee met de ontwikkeling van ICT systemen, maar ook met de werkwijze van de 

gemeenten om de privacy en beveiliging van informatie van en over burgers goed te borgen. 


