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Vragen BBL 
 

1. Kan het college inmiddels informatie over het toereikende aanbod en  de voorwaarden die 
nodig zijn om verantwoorde zorg te leveren? 

 
Antwoord: 
Naast de cijfers die op dit moment bekend zijn, wordt er nog onderzocht  of we alles in kaart 
hebben. Zodra de kaders in de nu voorliggende visie zijn vastgesteld gaan we in Holland 
Rijnland verband (met organisaties en ambtenaren) bespreken hoe we invulling gaan geven aan 
de uitvoering van de visie. 
 

2. Is er voorafgaand aan de transitie in kaart gebracht hoe de ondersteuning van jeugdhulp  
er op dit moment uitziet , weet het college om hoeveel gevallen het gaat en welke vorm 
van ondersteuning er geboden moet worden. 

 
Antwoord: 
Tijdens het proces is en wordt nog steeds  in kaart gebracht hoe de ondersteuning van jeugdigen  
er op dit moment uitziet, tijdens  de presentatieavond en in de reeds verstrekte stukken zijn de 
cijfers die nu bekend zijn aan de raad bekend gemaakt. Zodra er meer cijfers bekend worden zal 
het college deze met de raad delen. 
 

3. Holland Rijnland heeft met 15 gemeente in de regio de regie op de transitie, gaat dit 
betekenen dat er 1 samenwerkingsverband voor de uitvoering gaat komen, zo ja betekent 
dit dat alle gemeenten 1 beleid gaan voeren. Is er dan nog de mogelijkheid voor 
beleidsvrijheid voor Leiderdorp? 

 
Antwoord: 
Zodra de kaders in de nu voorliggende visie zijn vastgesteld gaan we in Holland Rijnland 
verband bespreken hoe we invulling gaan geven aan de uitvoering van de visie. Een van de 
scenario’s zou kunnen zijn  dat er 1 samenwerkingsverband voor de uitvoering zou komen. Op 
dit moment zijn we nog aan het bespreken en onderzoeken hoe we invulling willen geven aan de 
visie. Leiderdorp is goed vertegenwoordigd in de werkgroepen in Holland Rijnland verband, dit 
moet zorgen voor voldoende bewaking van de Leiderdorpse belangen. Hiernaast hanteren we  
nog steeds het standpunt om lokaal beleid te kunnen maken op specifiek lokale problemen.  
 

4. Op de informatie avond hebben wij gehoord dat Leiderdorp circa 5 miljoen toebedeeld zal 
krijgen. Dit is nog afhankelijk  van wat er in de Meicirculaire zal staan. Kan het college 
aangeven of hier al een scenario voor is hoe hier mee om te gaan. 

 
Antwoord: 
Er komt een objectief verdeelmodel, waardoor individuele gemeenten precies weten hoeveel 
geld zij krijgen voor hun jeugdzorgbeleid. Als basis gebruikt het Rijk historische budgetten . Op 
dit moment wordt er van uitgegaan dat gemeenten ongeveer de zelfde hoeveelheid  aan 
middelen krijgt die op dit moment ook aan de diverse jeugdzorg wordt besteed (de circa 5 miljoen 
die eerder is genoemd is dan inclusief de huidige JGZ middelen). Zodra er meer bekend is gaan 



we in Holland Rijnland verband bespreken hoe we invulling gaan geven aan de uitvoering van de 
visie met de beschikbare middelen.  
 
 

5. Kan het college aangeven of de zorg totaal gezamenlijk wordt in gekocht of kan het 
college dit ook zelf doen? 

 
Antwoord: 
Zodra de kaders in de nu voorliggende visie zijn vastgesteld gaan we in Holland Rijnland 
verband bespreken hoe we invulling gaan geven aan de uitvoering van de visie, hierin zal ook 
worden meegenomen hoe de zorg zal gaan worden ingekocht.  
 

6. Hoe denkt het college de kwaliteit van de contactpersoon van het CJG te garanderen. 
 
Antwoord: 
Binnenkort wordt de raad  geïnformeerd middels de notie “Doorontwikkeling van het CJG 
Leiderdorp” Hierin wordt het belang van het werken middels de methode 1 gezin 1 plan 
weergegeven. De belangrijkste partijen binnen het CJG (GGD en Kwadraad) geven aan dat de 
medewerkers middels de methode 1 gezin 1 plan werken. De gemeente houdt middels de 
regiefunctie de regie op het functioneren van het CJG en de medewerkers.  
 

7. Is het college er bewust van dat zij zelf kwaliteitseisen moet stellen aan de preventie? 
 Hoe denkt de college dit met de lokale situatie in het achterhoofd te realiseren? 
 
Antwoord: 
Het college is zich hiervan bewust en zal zich, zodra de kaders in de nu voorliggende visie zijn 
vastgesteld, hier zowel  regionaal als lokaal over buigen. 
 
 
 


