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Vraag:
Wat zijn de voordelen voor de Leiderdorpse jeugd van deze aanpassing?

Antwoord: 
De hernieuwing van de governance is eerste instantie een technisch exercitie. De huidige 
overeenkomst loopt af en moet vervangen worden. Bij gemeenten is sterk de wens om beter grip 
te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven voor jeugdhulp. Daarbij is gekeken op 
welke onderdelen een aanscherping in de governance nodig is.  Ook is er een wetswijziging over 
regionale samenwerking in de maak, hierin staat dat gemeenten de samenwerking via een 
gemeenschappelijke regeling (GR) dienen te organiseren. In het voorliggende voorstel is hierop 
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.

Vraag:
Kan in een visuele flowchart aangegeven worden welke instanties nu allemaal bij het dossier 
betrokken zijn en wat de onderlinge relatie is en hoe dat er in de toekomst uit zal zien?

Antwoord:
De gemeente Leiden heeft een overzicht van de jeugdhulpketen gemaakt, dit hebben we 
aangepast naar de situatie in Leiderdorp en vindt u terug in de bijlage. 

Vraag:

Algemene mededeling n.a.v. de vragen:
Op korte termijn, medio september, volgt er een raadsvoorstel met bijbehorende 
achtergrondinformatie over de governance jeugdhulp



Is de verwachting dat deze transactie budgetneutraal gebeurd of worden er meer kosten 
verwacht?

Antwoord:
De financiële gevolgen van dit voorstel zijn in beeld gebracht. Per saldo neemt de gezamenlijke 
financiële bijdrage van gemeenten toe met € 290.000,- per jaar. Dit saldo is opgebouwd uit de 
vermindering van de bijdrage van de gemeenten aan de regio Holland Rijnland voor de taken 
Jeugdhulp van € 2.540.000,- en de bijdrage van gemeenten aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie  
van € 2.830.000,-. Het verschil wordt veroorzaakt door de investering die gemeenten wensen te 
doen in de versterking van de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie. Deze investering is 
nodig om beter grip te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven voor jeugdhulp. 
Versterking van de bedrijfsvoering past ook bij de landelijke ontwikkelingen. De investering is 
onder andere bedoeld voor aanstelling van een businesscontroler, een data-analist uitbreiding 
van de bestaande capaciteit voor financiële adviseurs. 

Voor Leiderdorp betekent dit concreet:
Bedrag Incidenteel/Structureel Jaar
€ 7.943 incidenteel 2021
€17.719
€6110
---------------
€ 23.829

Structureel
Incidenteel

2022

€ 17.719 structureel 2023 en verder

In het raadsvoorstel dat u medio september kunt verwachten staat dit nader toegelicht.

Vraag:
Kan het college meteen na het reces een informatieavond organiseren waarin de gemeenteraad 
gelegenheid krijgt vragen over deze transitie te stellen en waarin uitgelegd wordt wat er precies 
gaat gebeuren? Overigens alleen als de andere fracties dit ook belangrijk vinden, m.a.w. – graag 
overleg met het Presidium.

Antwoord:
Voor het reces is een subregionaal woordvoerdersoverleg georganiseerd. Er is toen een 
presentatie gegeven over de governance.
In het raadsvoorstel dat de Raad medio september ontvangt volgt meer informatie. Indien er 
alsnog behoefte is aan een informatieavond dan is het goed om dit vanuit de Raad te vernemen.

Vraag:
Vooruitlopend hierop – kan het college relevante stukken asap ter beschikking stellen aan de 
gemeenteraad? B.v. het rapport van bureau KoksdeVoogt?

Antwoord:
Medio september ontvangt de Raad een raadsvoorstel inclusief achtergrondinformatie 
betreffende de governance jeugdhulp. Het rapport van KokxDeVoogd is als bijlage bij dit 
document alvast toegevoegd.

Vraag: 



Wat is de precieze betekenis van onderstaande zin? Dat dit ook zonder toestemming van de 
Raad kan worden besloten? Zo ja, is het college van plan hiervan gebruik te maken? En zo ja, 
waarom?
‘De toestemming door de raden kan onthouden worden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang (Wgr art. 1,lid2).’

Antwoord:
Wat hier wordt bedoeld is dat er toestemming nodig is van de raden. De raden kunnen alleen 
geen toestemming geven als het oprichten van de GR in strijd is met het recht of algemeen 
belang. Dit is zo geregeld in de Wgr (wet gemeenschappelijke regelingen). Als college en raad 
zijn we daaraan gehouden.
Het staat op de collegeplanning voor de raad van 25 oktober.

Bijlagen:

1. Overzicht jeugdhulpketen Leiderdorp
2. Eindadvies Governance Jeugdzorg regio Holland Rijnland 07-07-2021 –KokxDeVoogd


