
AMENDEMENT

Voorstel nummer: (in te vullen door de griffie)

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.  7 oktober

Agendapunt: 

Onderwerp: aanscherping visie Leidse regio Jeugdhulp

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan de uitgangspunten (a, b en c) toe te voegen:
- d. Ontschotting met het bredere sociale domein en buiten het sociaal domein (bijvoorbeeld 

wonen) te realiseren, en in de nadere uitwerking in te gaan op wat dat vraagt in de werkwijze 
van de gemeente en in de werkwijze van professionals.

- e. Specialistische vormen van jeugdhulp, zoals jeugdbescherming- en jeugdreclassering, gesloten 
jeugdzorg, verblijf en behandeling van jongeren met een beperking, crisishulp, pleegzorg, en 
specialistische GGZ op het niveau van Holland Rijnland in te blijven kopen.

- f. In de nadere uitwerking aan te geven aan de hand van welke indicatoren de gemeenteraad 
kan volgen of de uitvoering van de visie leidt tot verbetering.

Toelichting:

Op onderdeel d: We zouden graag zien hoe ontschotting de komende jaren concreet gestalte krijgt 
en wat dit vraagt in de werkwijze van de gemeente en van professionals. Het is niet de rol van de 
raad om precies voor te schrijven hoe dat moet, maar we zien wel graag in de nadere uitwerking hoe 
ontschotting concreet gestalte krijgt, omdat we weten dat het uitspreken van die wens in een visie 
op zichzelf geen verandering tot stand brengt.

Op onderdeel  e: In de visie wordt aangegeven dat samenwerking bij contractering en backoffice op 
Holland Rijnland niveau wordt overwogen. Dat vinden wij onvoldoende concreet. Het is prima dat 
een deel van de hulp op Leidse regio schaal wordt ingekocht, maar Leiderdorpse ouders en jongeren 
moeten er op kunnen rekenen dat specifieke hulp, zoals pleegzorg, specialistische behandeling bij 
autisme of eetstoornissen of hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking, beschikbaar is. 
Door dit op een te klein schaalniveau in te kopen, lopen we een groot risico dat aanbieders die dit 
bieden zich terugtrekken of gedwongen zijn de hogere kosten daarvoor door te berekenen aan de 
vier gemeenten.

Op onderdeel f: Het is belangrijk om met indicatoren te werken om te volgen of we de visie en de 
uitvoering daarvan ons dichter bij de bedoeling brengt. Uiteraard gaat het niet om de indicatoren op 
zichzelf, maar ook om het verhaal er achter (tellen en vertellen). Wij denken aan de volgende 
indicatoren
- Aantallen kinderen dat jeugdhulp krijgt



- Tevredenheid van ouders en kinderen met hulp die gekregen is
- Percentage aanbieders dat te maken heeft met lange wachtlijsten
- Aandeel van gezinsgericht verblijf (gezinshuizen, pleegzorg) in totale omvang van verblijf.
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