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In rapport en brief van College staat: 
 Goed dat we met een aantal jaren ervaring met de jeugdhulp bekijken hoe de aansturing 
daarvan verbeterd kan worden. Onze waardering voor het advies daarover. 

 

 Ik heb wel een aantal vragen. 
1.       Ik mis een duidelijk en onderbouwd bestuurlijk standpunt van het College over het 
adviesrapport. Ik zie in de brief alleen informatie over het rapport, waarbij gemakshalve vooral 
veel wordt geciteerd, en het te volgen bestuurlijke proces. Maar ik zie geen standpunt.  
Of hebben we dat standpunt nog tegoed? 
 
Antwoord: De verschillende opties die in het rapport van KokxDeVoogd beschreven staan zijn 
allen getoetst aan de wensen/voorwaarden vanuit de regio waaraan de nieuwe governance 
moet voldoen. Om deze wensen en voorwaarden goed in beeld te hebben is een afwegingskader 
opgesteld. Het advies dat KokxDeVoogd heeft gegeven voldoet het beste aan dit afwegingskader. 
Om deze reden hebben de regio gemeenten (via de individuele colleges) allen ingestemd met 
deze nieuwe vorm. De directeur van de regio Holland Rijnland heeft daarnaast advies gevraagd 
aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de 
voorgenomen wijzigingen in de regio. Kortom, het standpunt van het college is dat zij het advies 
van KokxDeVoogd onderschrijven. 
 
2.       De analyse in het adviesrapport van de huidige stand van zaken, die ook voor ons 
herkenbaar is, bevat een aantal punten waarop in het advies verder niet wordt ingegaan. Zo 
wordt niet duidelijk gemaakt hoe de informatievoorziening verbeterd zal worden, terwijl in het 
rapport wordt gesteld dat dit een belangrijke randvoorwaarde is voor voldoende betrokkenheid 

Noot vooraf: 
In de beantwoording van de technische vragen van GroenLinks (d.d. 19 juli) omtrent de 
Governance Jeugdhulp is aangegeven dat medio september meer informatie volgt. Deze 
informatie is inmiddels aan de Raad gestuurd samen met het Raadsvoorstel 
‘Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland’ (t.b.v. het Politiek 
Forum op 11 oktober) en zal veel vragen beantwoorden.  
 



van de gemeenteraden.  
Welke verbeterpunten ziet het College voor zich? En hoe zien we die terug? 
 
Antwoord: In het eindrapport van KokxDeVoogd staat beschreven dat de jeugdhulp technisch en 
complex is. Er wordt extra geïnvesteerd in o.a. een data analist. Dit moet bijdragen aan de 
kwaliteit van de informatievoorziening en de sturing op het jeugdhulpstelsel. 
 
3.       Een nogal open deur stelling in het rapport is dat een randvoorwaarde voor de werking van 
de nieuwe governance duidelijkheid is in aansturing, taken, rollen en verantwoordelijkheden. De 
huidige kerstboom is daartoe volgens het rapport niet adequaat. Het is ons niet duidelijk 
waarom de voorgestelde nieuwe kerstboom wel adequaat zou zijn.  
Kan het College duiden hoe de soll-situatie beter is dan de ist? 
 
Antwoord: De oprichting van een bedrijfsvoering GR in combinatie met samenwerkingsafspraken 
tussen gemeenten in de vorm van een Samenwerkingshandvest gaat bijdragen aan het 
verstevigen van de opdrachtgeversrol van de gemeenten en een heldere 
verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee ook aan sturing op de transformatieopgave voor 
jeugdhulp. In de GR tekst (inrichting) en het samenwerkingshandvest (werking) dat de Raad 
inmiddels heeft ontvangen staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven. 
Ook wordt met dit model geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen t.a.v. een wetswijziging 
over regionale samenwerking.  
 

4.       En mijn laatste vraag. 
De inrichting van de governance lijkt mij een project. Het is daarom zinvol om daarbij, zoals in 
het bedrijfsleven en de overheid te doen gebruikelijk, een methodiek als Prince-2 te hanteren, 
waarin de rollen van opdrachtgever, leverancier en gebruiker in de governance aan de orde zijn. 
Wat ik ten enenmale mis is in de governance is de rol van gebruikers van de jeugdzorg, of dat nu 
jongeren of ouders zijn. Dat is een grote omissie.  
Ik hoor graag waarom het College voor de governance de gebruikers niet in beeld heeft en hoe 
het College alsnog gebruikers zal betrekken. 
 
Antwoord:  
Deel 1 van de vraag: Klopt. De beoogde nieuwe Governance zal van start gaan op 1 januari 2022. 
Om dit in goede banen te leiden is er een kwartiermaker en een ontvlechter aangesteld. 
Deel 2 van de vraag: Zoals ook aangegeven in de beantwoording op de vragen van GroenLinks is 
de hernieuwing van de governance in eerste instantie een technisch exercitie. De huidige 
overeenkomst loopt af en moet vervangen worden. Vanwege de wens van gemeenten om beter 
grip te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven voor jeugdhulp is er daarom gekeken 
op welke onderdelen een aanscherping in de governance nodig is. Daarnaast is er een 
wetswijziging over regionale samenwerking in de maak, waarin staat dat gemeenten de 
samenwerking via een gemeenschappelijke regeling (GR) dienen te organiseren. Hierop is met de 
beoogde nieuwe governance geanticipeerd. 
Deze inzet komt de kwaliteit en de sturing op de het jeugdstelsel ten goede en daarmee ook voor 
de Leiderdorpse jeugd die gebruik maken van jeugdhulpvoorzieningen. 
 


