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MEMO 
 

Postregistratienummer : Z/19/079707/167852 
Aan : De gemeenteraad van Leiderdorp 
Van : College  
Datum : 10 september 2019 
Betreft  : Memo Visie jeugdhulp 
 
 

 
Aanleiding 
Op maandag 2 september jl. heeft het politiek forum besloten om de visie “Samen sterk voor de 
toekomst van de jeugd(hulp)” niet te agenderen op de agenda van de raadsvergadering van 9 
september. De reden die hiervoor werd aangedragen was dat, naar de mening van uw raad, de visie 
nog onvoldoende concreet is. Ook ontstond tijdens het politiek forum onduidelijkheid over de 
momenten waarop de raad nog invloed kan uitoefenen en mag besluiten over de opdracht van de 
gemeentelijke toegang en het zorglandschap. Het college heeft op 3 september jl. besloten om uw 
raad middels dit memo te informeren over het proces. 
 
Kaderstellende notities 
Uw raad krijgt naast de visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)” twee 
kaderstellende notities voorgelegd ter besluitvorming: 

 Notitie gemeentelijke toegang tot jeugdhulp; 

 Notitie programmaplan zorgaanbod. 
 
In beide notities worden de maatschappelijke resultaten, uitgangspunten en financiën uit de visie 
verder geconcretiseerd, respectievelijk voor de gemeentelijke toegang en het zorgaanbod. Uw raad 
krijgt tijdens de bespreking van deze twee notities de mogelijkheid om de kaders vast te stellen. 
 
We leggen de notie gemeentelijke toegang tot jeugdhulp op 16 december 2019 ter besluitvorming 
aan uw raad voor. De notitie programmaplan zorgaanbod wordt ter besluitvorming aan uw raad 
voorgelegd in de raadsvergadering van maart 2020. 
 
Totstandkoming “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)”  
De gemeenten in de Leidse regio hebben met het vaststellen van het “Koersdocument 
doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio” (in uw raad vastgesteld op 19 november 2018) vastgesteld 
dat zij gezamenlijk de jeugdhulp gaan organiseren. De visie is een gezamenlijk product van de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 
 
De inhoud van de visie is het resultaat van een interactief traject met onze maatschappelijke 
partners. In twee bijeenkomsten en een schriftelijke inspraakronde met de maatschappelijke 
partners hebben we met elkaar de belangrijkste onderwerpen benoemd. Ook hebben we gesproken 
met jongeren- en cliëntenraden, is de visie voorgelegd aan de adviesraden Sociaal Domein van de 
vier gemeenten en hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om in te spreken. Al deze 
waardevolle opmerkingen staan beschreven in drie verschillende reactienota’s waarin de reacties 
van maatschappelijke partners, inwoners en de vier adviesraden zijn gebundeld. U leest in de 
reactienota’s hoe de opmerkingen zijn verwerkt in de tekst. Per abuis is de reactienota van de 
inwoners niet toegevoegd aan de raadsstukken. U vindt deze nu in de bijlage bij het raadsvoorstel .  



 

 

 
Om u als raad betrokken te houden bij het proces hebben wij u met de brief van 15 mei jl. de concept 
versie van de visie toegezonden. Deze conceptversie is tijdens de bijeenkomst met raadsleden van de 
Leidse regio op 22 mei jl. in Oegstgeest toegelicht. Het gesprek van 22 mei jl. heeft geleid tot 
aanpassingen in de visie. 
 
Gezien de voortgang van het proces rondom de aanbesteding van de gemeentelijke toegang tot 
jeugdhulp en de inkoop van het zorgaanbod is het van belang dat alle vier de gemeenten in de Leidse 
regio tijdig deze visie met de bijbehorende uitgangspunten vaststellen.  
 
De visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)”  
Het intensieve traject met hulpaanbieders, inwoners, adviesraden en andere maatschappelijke 
partners heeft geleid tot drie rode draden:  
 

1. Kind en gezin centraal: concreet bedoelen we hier bijvoorbeeld mee dat we niet alleen naar 
de situatie van het kind gaan kijken, maar ook naar de gehele omgeving waarin het kind 
functioneert. Denk hierbij aan het gezin, op school en vrijetijdsbesteding. Dit hele systeem is 
van invloed op de resultaten van de hulpverlening aan het kind. Uiteraard staat het belang 
van het kind altijd voorop. 
 

2. Normaliseren: concreet bedoelen we hiermee dat wij vinden dat kinderen zoveel als mogelijk 
“normaal” moeten kunnen opgroeien. Hulp en ondersteuning is er op gericht om dit te 
realiseren. Door de gemeentelijke toegang te versterken met kennis en expertise wordt 
alleen specialistische hulp ingezet wanneer dit echt noodzakelijk is. Samen met andere 
verwijzers  zoeken we naar alternatieven in het voorliggende veld, bijvoorbeeld 
jeugdgezondheidszorg of welzijnsactiviteiten.  

 
3. Hulp dichtbij, vroegsignalering en preventie: concreet bedoelen we hiermee dat hulp en 

ondersteuning laagdrempelig en dichtbij het normale leven van het kind georganiseerd moet 
worden. Dit bijvoorbeeld thuis, op school, bij de huisarts, in de wijk of bij de sportvereniging. 
Door in te zetten op preventie leggen we de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke 
omgeving waarin kinderen opgroeien. Door in een vroeg stadium (dus ook op jonge leeftijd) 
hulp te bieden, kan voorkomen worden dat problemen zich in een later stadium voordoen en 
langdurige kostbare behandeling nodig is. 
 

Deze drie rode draden vormen de kern van de maatschappelijke beweging die we in de Leids regio 
met de jeugdhulp voor ogen hebben. We maken deze beweging samen met al onze maatschappelijke 
partners. Ieder vanuit zijn eigen rol, expertise en verantwoordelijkheid. 
 
“Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)” bouwt verder op “Hart voor de jeugd”, door  uw 
raad op 10 maart 2014 vastgesteld. De gemeenten in de Leidse regio onderschrijven nog steeds de 
visie “Hart voor de jeugd” inhoudelijk echter was deze gebaseerd op voornemens. De concreetheid in 
de visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)” zit in het beschrijven van de 
maatschappelijk resultaten waarop we gaan sturen. Hierin zit naar mening van ons college ook de 
brede maatschappelijke beweging die we willen realiseren. De maatschappelijke resultaten krijgen 
een verdere uitwerking in de notitie gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en het notitie 
programmaplan zorgaanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat willen bereiken met de 
samenwerking tussen de gemeentelijke toegang en het onderwijs, de huisartsen en de 
jeugdgezondheidszorg.  Deze twee notities worden, zoals eerder geschreven, ter besluitvorming aan 
uw raad voorgelegd. 
 



 

 

Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijkheid en vertrouwen geeft om de visie “Samen sterk 
voor de toekomst van de jeugd(hulp)” in uw raad op 7 oktober 2019 vast te stellen. 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
H. Romeijn     L.M. Driessen-Jansen 
  
 
 
 


