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Het CDA heeft de volgende vragen bij het Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021:

1. Waarom komen de financiële cijfers niet overeen met de cijfers uit het kaderstuk Jeughulp 
gemeentelijke toegang dat we in januari jl. in de Raad bespraken?

Antwoord: De financiële paragraaf in het programmaplan en de kaderstellende opdracht aan de 
gemeentelijke toegang zijn beide gebaseerd op de TWO begroting. Gedurende het opstellen van het 
programmaplan en de kaderstellende opdracht zijn er meerdere versies van de TWO begroting opgesteld. 
In het programmaplan is gebruik gemaakt van de herziene versie van de TWO begroting. Voor de 
kaderstellende notitie van de gemeentelijke toegang is gebruik gemaakt van de eerste versie. Het verschil 
in de bedragen wordt verklaard door deze verschillende versies.

2. Op p. 4 worden zeer ernstige problemen gesignaleerd waar de specialistische jeugdzorg 
momenteel mee kampt. Hier wordt in het stuk verder niet veel mee gedaan. Waarom niet?

Antwoord: Op pagina 4 worden een aantal landelijke rapporten genoemd. De daarin genoemde knelpunten 
zijn redelijk abstract en hebben betrekking op NL en de werking van het (nationale) jeugdhulpstelsel. In 
paragraaf 2.2. zijn meer concrete verbeterpunten genoemd, voortkomend ook uit gesprekken met het veld, 
die in hoofdstuk 4 (“Waar willen we naar toe”) verder uitgewerkt worden. Per segment wordt concreet 
aangegeven wat we willen bereiken en waar daarvoor nodig is. Een verdere nog concretere vertaling wordt 
gedaan in het regionaal inkoopplan.

3. Waarom is er in het stuk zo weinig aandacht voor wachtlijsten en de communicatie over de 
wachtlijsten, terwijl cliënten aangeven dit een van de belangrijkste zorgpunten te vinden?

Antwoord: De wachtlijsten zijn voor sommige zorgvormen inderdaad een probleem! Wat in hoofdstuk 4 
allemaal staat opgenomen als doelen en instrumenten is bedoeld om het jeugdhulpstelsel beter te laten 
werken met als gevolg dat uiteindelijk ook de wachtlijsten en -tijden afnemen. Wachtlijsten zijn overigens 
niet altijd en alleen een capaciteitsvraagstuk, maar heeft betrekking op de gehele keten en de werking van 
(de actoren in) het stelsel. Het tijdig en goed informeren van cliënten over wachttijden is inderdaad 
belangrijk en kan helpend zijn voor cliënten. We gaan dit onder de aandacht brengen bij de TWO in het 
kader van hun accountgesprekken met de aanbieders.

4. Welke rol krijgt het speciaal basisonderwijs? Vallen deze scholen onder so of regulier onderwijs?

Antwoord: deze scholen vallen onder het so. De gemeenten en het (speciaal) onderwijs trekken samen op 
om kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling zo dichtbij en zo kort mogelijk te ondersteunen, waardoor ze 
zo snel mogelijk weer functioneren in de thuissituatie, hun leefomgeving en op school.

5. Eén van de 14 kaderpunten is: betrek cliëntenraden e.d. erbij. Waarom is hun niet om een reactie 
gevraagd?



Antwoord: We zijn in regelmatig gesprek met de cliëntraden. Bij de verdere uitwerking van het 
programmaplan in het inkoopplan heeft de participatie van cliëntraden een belangrijke plek. Zo hebben 
eind januari twee gesprekken plaatsgevonden met cliëntraden waarin ze input hebben gegeven op het 
inkoopplan. Ook na de besluitvorming van het programmaplan blijft cliëntbetrokkenheid geborgd. Zo 
kunnen cliënten structureel meepraten en meedenken over (de invulling van) het beleid.


