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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 6 januari 2020 

     

Onderwerp: Programmaplan zorgaanbod 

jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0274FEE641* 
Beslispunten 

1. Het Programmaplan zorgaanbod vanaf 2021 vast te stellen. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Op 1 januari 2021 lopen de huidige inkoopcontracten van de gespecialiseerde jeugdhulp af. 
In het voorliggende Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio worden de 
ontwikkeldoelen beschreven die de gemeenten binnen de Leidse regio nastreven ten aanzien van 
de uitvoering van de specialistische jeugdhulp. Het Programmaplan zorgaanbod vanaf 2021 is in 
lijn met de rode draden uit de visie “Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp)” en vormt 
de opmaat naar het Inkoopplan zorgaanbod, waarbij de beschreven kaders en ontwikkelopgaven 
voor het nieuwe inkooptraject jeugdhulp leidend zijn en worden geconcretiseerd. 
 

2 Inleiding 

Met de vaststelling van de Sociale Agenda heeft de gemeente Leiderdorp de volgende ambitie 
gesteld: 
Het is onze ambitie het sociaal domein te transformeren en de beweging te maken naar versterking 
van de samenleving en de basisstructuur). Dit betekent waar mogelijk minder inzet van 
specialistische ondersteuning en meer inzetten op preventie. Bij preventie gaan we uit van het 
voorkomen van problemen, het voorkomen van verergering van problemen of het voorkomen van 
een terugval. 
 
De doorontwikkeling van de jeugdhulp borduurt voort op deze Sociale Agenda en sluit naadloos 
aan op het verlangen van de Leidse Regio om van transitie van jeugdhulp naar transformatie van 
de jeugdhulp te komen. De basis van de ontwikkelingen in de Leidse regio hebben we beschreven 
in het Koersdocument en in de Visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)”.  
 
In september/ oktober 2019 hebben de gemeenteraden van de Leidse regio de visie “Samen sterk 
voor de toekomst van de jeugd(hulp)”vastgesteld. De opdracht aan de gemeentelijke toegang 
jeugdhulp vanaf 2021 wordt ter vaststelling  in januari 2020 in de raden van de Leidse regio 
voorgelegd.  Het Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio is de volgende stap in het 
proces van de doorontwikkeling jeugdhulp. 
 
 Op 1 januari 2021 lopen de huidige inkoopcontracten van de gespecialiseerde jeugdhulp af. In het 
voorliggende Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio worden de ontwikkeldoelen 
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beschreven die de gemeenten binnen de Leidse regio nastreven ten aanzien van de uitvoering van 
de specialistische jeugdhulp.  
 
De Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek, hebben afgesproken dat de beide subregio’s een 
eigen Programmaplan op te stellen om ruimte te bieden aan de subregionale ontwikkelingen en de 
verschillende keuzes die gemaakt zijn voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang. 
Beide Programmaplannen zijn in nauwe samenwerking met de Tijdelijke  Werkorganisatie (TWO) 
opgesteld. 
 
Dit Programmaplan zorgaanbod is opgesteld in een tijd waarin een aantal landelijke 
ontwikkelingen zich voordeden.  Op 7 november 2019 is een brief gepubliceerd van de ministers 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Rechtsbescherming over een betere organisatie van 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.  In deze brief worden een aantal 
structuurwijzigingen voor de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 
beschreven. Regionale- en bovenregionale samenwerking voor gespecialiseerde jeugdhulp zal voor 
al deze categorieën  bij wet worden geborgd. De komende ontwikkelingen worden nauwlettend 
gevolgd en we anticiperen hierop bij de inkoop van de jeugdhulp. 
 
Voorgeschiedenis 
• Jeugdwet 2015 
• Sociale Agenda Leiderdorp ( raad 26 juni 2017) 
• Koersdocument 'Door ontwikkeling jeugdhulp Leidse regio'(raad 19 november 2018) 
• Visie 'Samen sterkt voor de toekomst van de jeugdhulp' ( raad 7 oktober 2019) 
• Kader  'Samen sterk voor de toekomst  van de jeugd(hulp),  opdracht voor de gemeentelijke 

toegang jeugdhulp vanaf 2021' (vaststelling beoogd  tijdens de raad van 27 januari 2020). 
 

3 Beoogd effect 

Met het op de visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)” gebaseerde 
Programmaplan zorgaanbod wordt het college in staat gesteld om het inkoopproces van het 
zorgaanbod nader vorm te geven. 
 

4 Argumenten 

1.1 Het Programmaplan zorgaanbod  vormt een wezenlijk onderdeel van de  
doorontwikkeling van de jeugdhulp in de Leidse regio. 
Dit Programmaplan is na het vaststellen van de visie “Samen sterk voor de toekomst Jeugd(hulp)” 
en de opdracht aan de gemeentelijke toegang vanaf 2021  de derde fase in de doorontwikkeling 
van de jeugdhulp in de Leidse regio en bevat de kaders en uitgangspunten om recht te doen aan 
de visie en vormt de basis voor het feitelijke Inkoopplan van gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 
2021.  De rode draden uit de visie zijn leidend, waarbij de rol van de gemeentelijke toegang 
belangrijk is.  Verder volgen we een integrale werkwijze (sociaal domein/ 18-/18+).  Een 
systeemgerichte aanpak waarin het gezin in zijn geheel wordt ondersteund en waarbij ook de 
problematiek van de ouders betrokken wordt. We sturen daarbij op basis van de maatschappelijke 
resultaten uit de visie jeugdhulp. 
  
 
 
1.2. Het Programmaplan zorgaanbod ziet de inkoop als een meerjarig ontwikkeltraject 
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Het transformeren van het zorglandschap vraagt om focus en een doelgerichte stapsgewijze 
doorontwikkeling. Hiermee realiseren we de benodigde verbindingen/ doorgaande zorglijnen zoals 
onderdelen van de inkoop jeugdhulp (begeleiding en wonen) en gezamenlijk/afgestemd inkopen 
met de Wmo. In het Inkoopplan wordt nader uitgewerkt op welke wijze en op welk termijn de 
onderdelen van de inkoop jeugdhulp doorontwikkeld worden.  
  
  
1.3. Het Programmaplan hanteert een gedifferentieerde inkoop 
De verschillende jeugdhulpvormen worden geordend op basis van segmenten namelijk: 
 • Behandeling met verblijf 
 • Wonen 
 • Dagbesteding en dagbehandeling 
 • Ambulant 
 • Crisis 
Elk segment heeft eigen specifieke kenmerken door specifieke marktomstandigheden en 
uitdagingen. Deze staan beschreven in hoofdstuk 4.  In het Inkoopplan zal per segment op 
regionaal niveau een koppeling worden gemaakt met  de inzet van de inkoopinstrumenten ( te 
denken valt aan inkoopmethode, bekostiging en contract – en leveranciersmanagement.)  Hierbij 
wordt de samenhang tussen de segmenten en de inkoopinstrumenten bewaakt  en wordt er 
rekening gehouden met de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders.  
  
1.4. Het Programmaplan gaat uit van subregionale inkoop waar dat mogelijk is en regionale inkoop 
waar dat noodzakelijk is 
Vanaf 2021 wordt de gemeentelijke toegang subregionaal ingekocht en gecontracteerd. Voor hoog 
complexe zorg, enkelvoudig of meervoudig, is het volume relatief klein en wordt de zorg door een 
beperkt aantal, regionaal of bovenregionaal werkende aanbieders geleverd. Voor deze zorg is 
subregionaal inkopen geen reële optie vanwege  het beperkte volume.  Daarbij willen we de 
administratieve lasten voor de zorgaanbieders zoveel mogelijk beperken. We volgen hierin dan ook 
de landelijke ontwikkelingen om regionaal samen te werken en administratieve lasten te 
voorkomen. 
  
1.5 Het Programmaplan faciliteert transformatie 
Om de transformatie en/of vernieuwing goed vorm te kunnen geven en te kunnen versnellen is 
een samenwerking tussen gemeenten,  zorgaanbieders en het onderwijs hard nodig. Daarbij zien 
we de samenwerking als zakelijk met eigen rollen en verantwoordelijkheden. We benutten daarbij 
de resultaten die voortvloeien uit de verschillende pilots  vanuit het landelijk transformatiefonds. 
  
1.6 Het Programmaplan onderstreept de noodzaak dat er voor bepaalde vormen van jeugdhulp   
richtlijnen en kaders worden opgesteld 
In het Inkoopplan zullen ambities worden geformuleerd voor het ontwikkelen van richtlijnen voor 
bepaalde jeugdhulpvormen. Dit betekent dat we meer gaan inkaderen wat we passende hulp 
vinden. Daaronder kan ook vallen de duur van een behandeling. De jeugdhulpvormen waar we 
bijvoorbeeld kaders voor  willen stellen zijn ambulante begeleiding en vaktherapie.  De uitkomsten 
van het landelijk onderzoek naar normalisering betrekken wij hierbij.  
 
  
1.7 Het Programmaplan vindt keuzevrijheid voor kind en gezin en cliëntparticipatie belangrijk 
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Er is oog voor de keuzevrijheid voor  het kind en gezin met aandacht voor een overzichtelijk, niet 
versnipperd,  zorglandschap. Het cliëntervaringsonderzoek wordt gezamenlijk met de 
zorgaanbieders verder doorontwikkeld en de cliëntervaringen worden daarbij continu gemeten. 
  
1.8  De maatschappelijke partners zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het 
Programmaplan zorgaanbod vanaf 2021  
De voorliggende opdracht is het resultaat van een interactief traject met onze maatschappelijke 
partners. In een plenaire bijeenkomst met alle betrokken partijen en 3 themagerichte 
bijeenkomsten  is met de zorgaanbieders gesproken. Verder is het concept Programmaplan ter 
consultatie aan de zorgaanbieders en de adviesraden Sociaal Domein gestuurd. Er zijn twee 
reactienota’s opgesteld (zie bijlagen) . De meeste vragen/opmerkingen/suggesties gingen over de 
landelijke ontwikkelingen, de aansluiting onderwijs/jeugdhulp, het gezamenlijk partnerschap, de 
rol van de gemeente,  de gezinsgerichte benadering en de integrale visie op het sociaal domein.  
Het Programmaplan is daar waar passend naar aanleiding van opmerkingen/vragen/suggesties 
bijgesteld. 
  
1.9 Voldoen aan de toezegging van het college aan de raad 
Hoewel de voorliggende notitie over de uitvoering gaat heeft het college aan de gemeenteraad de 
toezegging gedaan om deze inhoudelijk te bespreken in de gemeenteraad. De reden voor deze 
toezegging is dat de Leiderdorpse  gemeenteraad betrokken wilt zijn gezien het feit dat jeugdhulp  
een complex domein met een grote financiële uitdaging is. 
 
1.10 De maatschappelijke partners zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het 
document .  
Het kader is het resultaat van een interactief traject met onze maatschappelijke partners. In twee 
bijeenkomsten en een inspraakronde hebben we met elkaar de belangrijkste onderwerpen 
benoemd. Verder is het kader ter inspraak bij de betrokken partijen inclusief de adviesraden 
Sociaal Domein van de vier gemeenten van de Leidse regio. Het programmaplan  is hierop, daar 
waar nodig,  aangepast. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. De gevolgen voor het zorglandschap zijn nog niet te overzien 
Met de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang  beogen wij de groei van het aantal 
doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. De verschuiving naar de 
voorkant kan met zich meebrengen dat het zorglandschap van gespecialiseerde aanbieders 
verandert. De kans bestaat dat aanbieders verdwijnen en/of deze verschuivingen een grote 
financiële impact hebben op hun bedrijfsvoeringen.  Wij realiseren ons terdege dat onze opdracht 
dit risico met zich meedraagt. Wij streven naar continuïteit van zorg voor de cliënten  en de  
instandhouding van een gezonde  zorginfrastructuur in onze regio.  
  
1.2. De door de Leidse regio ingezette koers lijkt geen rekening te houden met de landelijke trend 
dat het jeugdhulpgebruik blijft stijgen.    
Deze landelijke trend is ook in de Leidse regio herkenbaar en het is niet uit te sluiten dat het 
jeugdhulpgebruik blijft stijgen. Onze ambities zijn erop gericht om deze (landelijke) groei te doen 
verminderen. 
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6 Communicatie 

Na het Programmaplan starten we  met de voorbereidingen voor het inkooptraject van het 
gespecialiseerde  jeugdhulpaanbod.  De ambities en ontwikkelopgaven worden geconcretiseerd in 
het Inkoopplan. Dit Inkoopplan zal eind februari aan het college van B&W ter vaststelling worden 
voorgelegd en ter informatie via een raadsinformatie brief aan u worden gestuurd. Vervolgens zal 
het  inkooptraject starten. 

 
 

7 Financiën 

 
Begroting gemeentelijke toegang 
 
De  ambities en ontwikkelopgaven in het zorgaanbod kunnen niet los worden gezien van de 
gemeentelijke toegang. Ontwikkelingen in de toegang tot jeugdhulp en het zorgaanbod 
beïnvloeden elkaar direct. In  ons voorstel voor de opdracht voor de gemeentelijke toegang 
hebben wij aangegeven  vooralsnog uit te gaan van een aanvullend benodigde investering van 
structureel  € 154.098 vanaf 2021. Daarbij is aangegeven dat door te investeren op regie, triage en 
de praktijkondersteuner Jeugd  een aantal verschuivingen in het zorgaanbod worden verwacht, die 
mogelijk resulteren in een mindere groei van de uitgaven voor jeugdhulp. Omdat hierbij sprake is 
van een groot aantal onzekere factoren is bij het voorstel voor de gemeentelijke toegang nog niet 
geanticipeerd op de mogelijke besparingen ten opzichte van de begroting 2021 - 2024.  
 
Rekening houdend met de aanvullende investering bedraagt het totale bedrag voor de 
gemeentelijke toegang in de begroting 2021-2024 € 941.268.  
 
Voorstel begroting Jeugdhulp Leiderdorp  
De in de begroting 2021– 2024 voorgenomen  budgetten voor Jeugdhulp (JGT, regionale Jeugdhulp 
ZIN en PGB Jeugd) bedragen in totaal ruim  € 5,0 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de 
aanvullende investering van € € 154.098 in de gemeentelijke toegang. Tevens is het financiële 
effect van de herziening van de regionale Jeugdhulp begroting 2020 van de TWO opgenomen. Dit  
betekent voor Leiderdorp een nadeel van € 112.164.  De dekking van zowel de aanvullende 
investering als het financiële effect van de herziening van de TWO begroting 2020 betrekken wij bij 
de samenstelling van de voortgangsrapportage (€ 112.164) en de Kadernota 2021-2024 (€ 154.098 
+ € 112.164).   
 
 
Beschikbaar budget voor de inkoop van het zorgaanbod 
Gezien de samenhang tussen  de gemeentelijke toegang en het zorgaanbod is er voor het 
financieel kader van het zorgaanbod vanuit gegaan dat de ontwikkelingen in het Programmaplan 
gerealiseerd moeten worden binnen de totale begroting voor jeugdhulp in de Leidse regio; dat 
betreft dan zowel de gemeentelijke toegang als de ramingen voor regionale jeugdhulp (ZIN en 
PGB).  Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke besparingen als gevolg van de 
investering in de gemeentelijke toegang.  
Deze besparingen lopen voor Leiderdorp in het optimale (best case) scenario op van  
€ 101.002 in 2021 tot   € 422.265 in 2024 en in het gemiddelde (base case) scenario van   
€ 50.501 in 2021 tot €  192.416 in 2024.  
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Dit veronderstelt dat er dus minder budget nodig is voor het gespecialiseerde zorgaanbod, 
hetgeen ook de prikkel moet zijn bij de inkoop van het gespecialiseerde zorgaanbod om de 
verschuiving naar voren mogelijk te maken. 
 
Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de  voor het zorgaanbod beschikbare budgetten in de 
periode 2021 t/m 2024  weer in beide besparingsscenario’s: 
 
  
 
De in het voorstel over de opdracht voor de gemeentelijke toegang genoemde risico’s blijven 
daarbij wel onverminderd van toepassing. Daarom zullen wij de realisatie van de besparingen in 
het zorgaanbod jaarlijks monitoren en hierover rapporteren. Leiderdorp kiest ervoor om in de 
eigen begroting de mogelijke besparingen niet op voorhand in te boeken.  
 
De ontwikkeling van de CAO-lonen en de toekomstige inflatie zijn niet meegenomen in 
bovenstaande berekening. Verder dient bij het in de markt zetten van het zorgaanbod rekening 
worden te gehouden met de aanbesteding van de toegang. Er moet gestreefd worden naar een 
flexibiliteit tussen deze twee inkooptrajecten. Immers de nieuwe opdracht aan de toegang heeft 
invloed op het volume van het zorgaanbod. De opdrachtwaarde kan hierdoor veranderen. 
 
Vereveningsmodel   
Het gespecialiseerde zorgaanbod en de gemeentelijke toegang zijn communicerende vaten. Met 
de nieuwe opdracht aan de gemeentelijke toegang zetten we stevig in op de toegang (POH 
jeugd/POJ, triage en regie)  waarbij we financieel fors investeren.  De mogelijke besparingen die 
voortvloeien uit de investering in de toegang dienen dan ook direct zichtbaar te worden.   
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de gemeentelijke toegang op een andere 
manier ingericht. Daarom wijken hun financiële doelstellingen/ambities op het terrein van het 
gespecialiseerde zorgaanbod af. Door deze verschillen past het huidige vereveningsmodel niet bij 
onze sturingsopgave.   
 
De huidige wijze van verevening van de kosten van Jeugdhulp kenmerkt zich  door verevening van 
pieken en dalen in het gebruik van jeugdhulp. De werkelijke gemiddelde realisatie en gebruik van 
de drie voorafgaande jaren geldt daarbij als financiële bijdrage voor het komende jaar. Het is 
gezien bovenstaande niet logisch om de huidige verevening tussen de regio’s in stand te houden. 
We zetten in om per 2021 over te gaan naar een  riscoverevening gedurende het jaar.  De realisatie 
van een voorgaand jaar geldt hier als inbreng voor het komende jaar. Zo betaalt elke gemeente- 
met  een vertraging van één jaar  – voor het eigen zorggebruik en kunnen gemeenten anticiperen 
op hogere kosten voor het komend begrotingsjaar. Een vertraging van één jaar i.p.v. drie jaren 
maakt investeringen en besparingen sneller zichtbaar voor onze regio.  
 
In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de afspraken over de verevening vastgelegd. Deze 
DVO loopt eind 2020 af. In de nieuwe DVO’ worden de nieuwe afspraken over het nieuwe 
vereveningsmodel bekrachtigd.  
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8 Evaluatie 

Na vaststelling van het Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021 door de 
gemeenteraden van de Leidse regio, de inkoop in gang gezet. Tussentijds zal worden gemonitord en 
geëvalueerd. 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021 
2. Reactienota aanbieders 
3. Reactienota adviesraden 
 
 
 


