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Notitie herontwerp sociaal domein en notitie Hart voor de jeugd 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 24 februari besprak u de notitie Herontwerp van het sociaal domein en de notitie Hart voor 
de jeugd in de commissie Bestuur en maatschappij. Tijdens de vergadering hebben wij u 
toegezegd een aantal nog openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Daarnaast 
maken wij van de gelegenheid gebruik om enkele onderwerpen, waarover opmerkingen zijn 
gemaakt, nader toe te lichten. 

Wat wordt verstaan onder een relationeel contract? 
Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij een overheidsinstelling langdurige flexibele 
contracten sluit. Die contracten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast, maar stellen 
ook een formele overlegstructuur in waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen 
onderhandelen over die inhoudelijke afspraken. In een zogenaamd relationeel contract 
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop partijen met elkaar omgaan en de frequentie 
waarin zij met elkaar spreken. Dit is noodzakelijk, omdat bij bestuurlijk aanbestedingstrajecten 
non profit instellingen en ondernemers onder voorwaarden toe- en uit kunnen treden en 
geanticipeerd wordt op de veranderende situatie. De overheid faciliteert zo innovatie, maar is 
ook in staat negatieve effecten daarvan te kanaliseren. 

Kan het persoonsgebonden budget zoals in Amsterdam worden verstrekt? 
Conform de nieuwe Wmo en Jeugdwet wordt een persoonsgebonden budget (pgb) alleen 
verstrekt als de cliënt gemotiveerd kan aangeven dat de door een aanbieder geleverde 
maatwerkvoorziening (zorg in natura, ZIN) als niet passend kan worden beschouwd. De 
gemeenten hebben de mogelijkheid de keuzevrijheid van de cliënt te verruimen. Alle pgb-
houders bepalen zelf bij welke aanbieder zij de ondersteuning inkopen, maar krijgen niet meer 
zelf het budget in handen. In de wet is vastgelegd dat dit via het zogenaamde trekkingsrecht 
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verloopt. De cliënt moet zijn rekeningen indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die 
is aangewezen als verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie. 

Hoe wordt de privacy geborgd en toegezien op kwaliteit? 
Zowel de Jeugdwet (hoofdstuk 7) als de nieuwe Wmo (art. 4.2.1 t/m 4.4.1) besteden veel 
aandacht aan (de voorwaarden voor) het verstrekken van persoonsgegevens en de kwaliteit 
van de zorg. Uitgangspunt is dat bij ouders/opvoeders/cliënten moeten instemmen met het 
verstrekken en delen van persoonsgegevens, tenzij er sprake is van situaties waarbij de 
veiligheid in het geding is, zoals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Op grond van 
artikel 5.1 van de nieuwe Wmo wijst het college een ambtenaar aan die is belast met "her 
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de wet". Naast de 
wettelijk gestelde kwaliteitseisen (klachtenregeling, medezeggenschap en meldingsregeling) 
moeten gemeenten tevens kwaliteitseisen met betrekking tot de dienstverlening opstellen, die 
eveneens onder het toezicht vallen. In artikel 9.1 van de Jeugdwet is de inspectie jeugdzorg 
aangewezen om de kwaliteit in algemene zin te onderzoeken, alsmede waar nodig, middelen 
tot verbetering daarvan aan te geven en te bevorderen. Er komen landelijke richtlijnen met 
betrekking tot de kwaliteitseisen jeugdhulpverlening. Waar nodig worden deze eisen regionaal 
vertaald. 

Zoals wij u reeds toezegden tijdens de commissievergadering streven wij ernaar nog voor het 
zomerreces een bijeenkomst over het onderwerp privacy te organiseren. Wij zullen daartoe 
een deskundige uitnodigen die de relevante wet- en regelgeving, inclusief de mogelijkheden 
en beperkingen, zal toelichten en uw eventuele vragen kan beantwoorden. 

Is het advies van de Wmo adviesraad over medezeggenschap en klachtrecht overgenomen? 
De Wmo adviesraad verwijst in haar inspraakreactie op de jeugdnotitie (pagina 1) naar de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en de Wet Klachtrecht. De Wmo 
adviesraad adviseert een werkgroep te laten nagaan in hoeverre de Jeugdwet en genoemde 
wetten elkaar dekken c.q. overlappen. 

Paragraaf 4.2 van de Jeugdwet regelt de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders. Het 
betreft onder meer het klachtrecht en de klachtbehandeling, de medezeggenschap en de 
instelling van een commissie van vertrouwenspersonen. De bepalingen zijn dus specifiek voor 
de hulp aan jeugdigen, zowel intra- als extramuraal. Wij gaan ervan uit dat de Jeugdwet in 
overeenstemming, of in ieder geval niet in strijd is met andere relevante wet- en regelgeving 
op deze terreinen. Mochten er niettemin nog onduidelijkheden hierover zijn dan speelt dit 
breder dan alleen in onze regio. In dat geval is het transitiebureau jeugd de aangewezen 
organisatie om dit verder op te pakken. Derhalve lijkt het ons college niet noodzakelijk om 
hiervoor een aparte regionale werkgroep in te stellen. 

De inspraakreactie van de Wmo adviesraad betreffende medezeggenschap en het 
klachtenrecht heeft dan ook niet geleid tot aanpassingen in het beleidsplan Jeugd (zie tevens 
Beantwoording formele inspraakreacties Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland 
Rijnland en Boskoop pagina 34 en 37). 

Kan commitment van aanbieders voor een nieuwe werkwijze dwingend worden gevraagd? 
Van de aanbieders van specialistische hulp wordt gevraagd dat ze zich committeren aan de 
regionale visie, de uitgangspunten, het toekomstmodel en het werken volgens de methodiek 1 



gezin, 1 plan, 1 regisseur. Veel organisaties zijn betrokken (geweest) bij en hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van bovengenoemde stukken. De uitgangspunten worden 
uiteraard meegenomen bij de aanbesteding, subsidiëring en/of contractering. Voor jeugd geldt 
dat een aantal organisaties al volgens de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur werkt. 
Daarnaast wordt er intensief gesproken met aanbieders voor specialistische hulp, zoals 
Rivierduinen, Bureau Jeugdzorg en Ipse de Bruggen, maar ook met de Raad voor de 
kinderbescherming en landelijk werkende instellingen als het Leger des Heils en de William 
Schrikker Groep. 

Wat is een social firm? 
Een social firm is een bedrijf dat zich inspant voor een maatschappelijk doel. Doel is mensen 
die waarschijnlijk niet bij reguliere organisaties aan het werk kunnen op een goede manier 
arbeid naar hun individuele vermogen te laten uitvoeren. Om de social firm goed in de markt 
te laten opereren, bestaat het personeelsbestand uit een mix van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt én 'gewone' medewerkers, allen in (de relevante) bedrijfstak CAO's. Op die 
manier kan marktconform gepresteerd worden. Een social firm heeft een gezonde financiële 
huishouding en is in die zin een reguliere onderneming die handelt naar de wetten van de 
markt. Voor de mensen met een verminderde loonwaarde ontvangt de onderneming een 
loonkostensubsidie en een begeleidingsbijdrage, zoals elke reguliere onderneming die kan 
ontvangen. De medewerker is dus gewoon in dienst en ontvangt geen uitkering. Ervaringen in 
het land tonen aan dat de social firm een veelbelovend instrument kan zijn om mensen, die 
anders aangewezen zouden zijn op een uitkering, op een volwaardige manier en met een 
volwaardig salaris te laten werken. Op dit moment onderzoekt DZB de mogelijkheden van de 
social firm, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de catering en het groenbeheer. 

Zijn de risico's in beeld? 
(Sub)regionaal en lokaal zijn werkgroepen risicomanagement actief, die de risico's van de drie 
decentralisaties in kaart brengen. Zodra de resultaten hiervan gereed zijn, zullen wij die met u 
delen. 

Verschillen notitie herontwerp Leiderdorp en Leiden 
De notities van Leiderdorp en Leiden zijn inhoudelijk, tekstueel en qua indeling grotendeels 
gelijk. De verschillen op onderdelen zijn voornamelijk het gevolg van de lokale eigenheid en 
de keuzes die daaruit voortvloeien. Wij hebben ervoor gekozen de uitgangspunten die 
specifiek voor de gemeente Leiden zijn niet mee te nemen en daarentegen specifiek 
Leiderdorpse elementen toe te voegen. Beide doen echter geen afbreuk aan de hoofdlijnen 
zoals opgenomen in de notitie Herontwerp van het sociaal domein. 

groet, 
n wethouders, 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


