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In zowel de reactie op het rekenkamerrapport als in het koersdocument “Doorontwikkeling jeugdhulp 
Leidse regio” wordt gerefereerd aan een analyse zorglandschap of in kaart brengen van het 
zorglandschap. 

1. Kunt u aan geven wat precies de reikwijdte van deze analyse/overzicht zal zijn? Betreft het louter 
het zorglandschap van Leiderdorp of juist de Leidse regio?

Het Regionaal Beleidsteam Jeugd heeft in het sturingsplan 2018-2019 de opdracht gekregen om  
een  analyse van het zorglandschap te maken.  De analyse moet input geven aan de inkoop van de 
jeugdhulp 2020 en voor het concretiseren van het jeugdbeleid in de toekomst. De analyse is op 
diverse wijze opgepakt. Het NJI zal in december een onderzoeksrapportage opleveren over het 
gebruik van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland en de determinanten die hierbij van invloed op 
zijn. Naast een regionale rapportage wordt een deelrapportage per gemeente opgeleverd.
Door Q-consult wordt onderzoek gedaan naar de jeugd- en gezinsteams in Holland Rijnland. Ook 
deze rapportage zal in december gereed zijn. Daarnaast wordt alle beschikbare data van 
bijvoorbeeld Regionaal Bureau Leerplicht , gegevens van de RDOG, gegevens  uit het 
gegevensknooppunt van de TWO, de plekken waar voorzieningen zitten in onze regio e.d. 
verwerkt in een dashboard, die door gemeenten e.a. geraadpleegd kan worden. Dit dasboard zal 
ook in december beschikbaar zijn.

2. Wordt deze analyse alleen voor Jeugdzorg gedaan of heel sociaal domein?
De analyse is vooral vanuit de jeugdhulp ingestoken, maar de determinanten die van invloed 
kunnen zijn op jeugdhulp of spelen op het niveau van het gezin zijn ook meegenomen in de 
analyse (denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomen, scheidingsproblematiek enz. ) 

3. Wanneer is deze analyse/overzicht van het zorglandschap gereed?
De rapportages komen in december beschikbaar. Analyse van het zorglandschap is een continu 
proces. De data die hiermee wordt opgehaald vraagt ook weer om een nadere duiding op diverse 
niveaus. Deze eerste analyse biedt wel gegevens om het gesprek aan te gaan.

4. Landelijk is voor het eerst minder vraag geweest naar jeugdhulp dan de afgelopen jaren volgens 
de CBS cijfers – zien we deze trend ook in Leiderdorp? 
Ten opzichte van 2016 is in 2017 een lichte daling van het aantal jeugdigen in de jeugdhulp te zien 
in Leiderdorp.  De ze daling laat zich niet direct vertalen in de daling van de kosten. Dit heeft ook 
te maken met kostenstijging ( bijvoorbeeld cao , landelijk tarief stijging van bovenregionale 
jeugdhulp e.d. )



5. Nu dat het solidariteitsprincipe losgelaten wordt – binnen welke bandbreedte, oftewel hoeveel 
aanvragen, kunnen we dit in Leiderdorp opvangen binnen de huidige begroting? 

De begroting  jeugdhulp valt nu we de solidariteit hebben losgelaten voor Leiderdorp lager uit.  
Over het aantal vragen die binnen de begroting kunnen worden opgevangen valt niets te zeggen. 
De jeugdwet is een openeinde financiering, als zich dure plaatsingen binnen het gesloten kader 
moeten plaatsvinden druk dat sterk op het budget. Voor excessen hebben we in Leiderdorp de 
reserve sociaal domein.


