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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
Leiderdorp,  18 december 2013 
 
 
Betreft: Advies over “Hart voor de jeugd”, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland 

Rijnland en Boskoop, versie Leiderdorp, november 2013 
 
Referte:   

a) “Hart voor de jeugd”, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland. 
b) Advies “Hart voor de jeugd”, opgesteld door de Wmo-adviesraad Leiden dd 20 no-

vember 2013. 
c) Advies Regionaal-Lokaal Beleidsplan transitie Jeugdzorg, opgesteld door de 

Wmo-adviesraad Oegstgeest dd 28 november 2013. 
d) Advies Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland, opgesteld 

door de Wmo-adviesraad Kaag en Braassem. 
 
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van het Regionaal Be-
leidsplan Transitie Jeugdzorg, november 2013. 
 
De raad kan zich vinden in de maatregelen die in dit beleidsplan zijn gegeven; met name het 
onderscheid in pijlers en de voorgestelde werkwijze heeft de instemming van de raad. 
De raad onderschrijft de opmerkingen die gemaakt zijn in de in referte genoemde adviezen 
van collega-adviesraden. 
 
Aanvullend maken wij de volgende opmerkingen: 

1. Bij Hfdst. 4 par. 4.2 (Medezeggenschap): Wanneer en jeugdhulpaanbieder een cliën-
tenraad instelt is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van toepas-
sing. Deze wet sluit niet aan bij de geschetste jeugdproblematiek.                            
Indien de WMCZ van toepassing is, geldt hetzelfde voor de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector. Beide wetten zijn in feite bedoeld voor zorginstellingen waar intramuraal 
zorg wordt geleverd.                                                                                                    
De raad adviseert bij de Regio een werkgroep in te doen stellen die beide wetten 
“pasklaar” maakt voor gebruik bij de extramurale jeugdzorg.  

2. Bij Hfdst. 4 par. 4.3 en 4.4 (Klachtenbehandeling en Vertrouwenspersoon): De Wet 
Klachtrecht schrijft voor dat een zorginstelling een onafhankelijke klachtencommissie 
moet instellen. Een vertrouwenspersoon is in de Wet Klachtrecht niet voorgeschre-
ven.                                                                                                                                     
De raad adviseert ook hier de hiervoor genoemde werkgroep te doen nagaan in hoe-
verre de wet op de Jeugdzorg en de Wet Klachtrecht elkaar dekken c.q. overlappen. 

3. Bij Hfdst. 4 par. 4.5 (Identiteitsgevoeligheid; in Leiderdorp): De raad acht het instellen 
van een trendteam, bestaande uit in Leiderdorp wonende jongeren, een zeer goede 
zaak. Wel waarschuwt de raad voor de noodzaak om, ingeval van negatieve beslis-
sing op een gegeven advies, dit zeer goed met het team te communiceren teneinde 
de motivatie van de leden van het team optimaal te houden. 
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4. Bij Hfdst. 5 par. 5.1 (In Leiderdorp): Volgens de Leiderdorpse media heeft de ge-

meente het voornemen het aantal speelmogelijkheden te verminderen. De raad 
vraagt zich af hoe dit rijmt met het voornemen van een evenwichtige verdeling van de 
speelmogelijkheden. In hoeverre blijft een evenwichtige verdeling in stand wanneer 
een aantal bestaande speelplaatsen worden “versterkt” tot centrale speelplaatsen.  

5. Bij Hfdst. 5 par. 5.2 (regionale kwaliteitstoets): De raad adviseert het concept van de 
te ontwikkelen kwaliteitstoets voor advies aan de adviesraden voor te leggen. 

6. Bij Hfdst. 5 par. 5.3. (In Leiderdorp): Het plan is om in Leiderdorp het Jeugd- en Ge-
zinsteam te “verbinden” met de sociale gebiedsgebonden teams. Echter, voor beide 
teams geldt dat er per probleemgeval één regisseur optreedt.                                   
De raad adviseert om, wanneer beide teams aan eenzelfde geval werken, één regis-
seur over het werk van beide teams aan te stellen teneinde competentiegeschillen te 
voorkomen.  Tevens adviseert de raad de samenwerking tussen deze teams in het 
jaar 2014 te (doen) testen (zie ook par 5.6 In Leiderdorp). 

7. Bij Hfdst. 5 par. 5.5.2 (Jeugdbescherming en –reclassering, laatste alinea) De uit-
voerders werken op provinciaal en landelijk niveau, maar geëist wordt dat zij de visie 
en werkwijze van “onze” regio onderschrijven.                                                                 
De raad adviseert, gezien de deskundigheid van de uitvoerders, na te gaan of de re-
gionale visie en werkwijze stroken met de inzichten van de uitvoerders teneinde te 
voorkomen dat verschillen in inzichten tot competentieperikelen leidt. 

8. Bij Hfdst. 5 par. 5.5.2 (Voornemens) Bureau Jeugdzorg wordt als hoofdaannemer 
aangewezen voor de uitvoering van de jeugdbescherming.                                             
De raad adviseert het Bureau Jeugdzorg regelmatig de gemeente te laten informeren 
over de resultaten van de behandeling van in Leiderdorp wonende jeugd. 

9. Bij Hfdst. 5 par. 5.7 (Toegang tot jeugdhulp In Leiderdorp):                                          
De raad adviseert t.z.t. een communicatiedeskundige te raadplegen teneinde de bur-
gers goed te informeren op welke wijze de toegangen tot de hulpverlening kan wor-
den verkregen. 

10. Bij Hfdst. 5 par. 5.7 (Voornemens): Wanneer het gezinsplan gaat dienen als beschik-
king, dan opent dit de mogelijkheid in bezwaar en beroep te gaan tegen het gezins-
plan.                                                                                                                             
De raad wijst er op dat er een verschil is tussen bezwaar maken tegen het gezinsplan 
en bezwaar maken tegen de uitvoering van het plan. Bezwaar maken tegen het plan 
dient bij het College te gebeuren, bezwaar maken tegen de uitvoering van het plan 
dient bij de vertrouwenspersoon of bij de Klachtencommissie te gebeuren. 

11. Bij Hfdst. 7 par. 7.1 (Opdrachtgeverschap, 2e alinea): Er wordt gestreefd naar integra-
le hulp, echter, deze hulp moet komen uit het versnipperde veld van aanbieders. De 
aanbieders staan daarvoor medewerkers af in het Jeugd- en gezinsteam. Vraag is in 
hoeverre één soort hulp kan worden verkregen bij meerdere aanbieders. Indien dat 
het geval is, is er overlap in de taakstelling van de verschillende aanbieders.           
De raad adviseert na te (doen) gaan in hoeverre er overlap is in taakstelling bij de 
aanbieders en de hulp zo te organiseren dat de verschillende aanbieders op elkaar 
aansluiten en moeten samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen.  

12. Bij Hfdst. 7 par. 7.1 pag 30: Het CJG en de jeugd- en gezinsteams werken “voorlopig” 
vanuit de moederorganisatie waar de teamleden werkzaam zijn.                               
De raad adviseert de term “voorlopig” nader te definiëren teneinde de verschillende 
samenwerkende organisaties te dwingen zich te beraden op de personele en inhou-
delijke consequenties van de nieuwe werkwijze. 

13. Bij Hfdst. 7 par. 7.2 (Samenwerkingsmodel, 2e alinea): Het voornemen is dat de deel-
nemende gemeenten in 2014 beginnen met contracteren. De raad adviseert hierbij 
dat de deelnemende gemeenten hun mogelijk verschillende contractmodellen en        
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-voorwaarden stroomlijnen teneinde tegenover de aanbieders met één mond te kun-
nen spreken.   

14. Bij Hfdst. 8 par 8.2. (gemeentelijke kwaliteitseisen): Een HKZ-certificatie geeft op pa-
pier de eisen waaraan goede zorg moet voldoen; echter, er worden geen richtlijnen 
gegeven voor de controle op de zorg.                                                                         
De raad adviseert dan ook een Prezo-certificaat (Prestatie geleverde Zorg) te eisen; 
in dit certificaat wordt naast de kwaliteitseisen ook controle op de kwaliteit van de ge-
leverde zorg vereist. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 
 
 
 
 
cc.: Griffie van de gemeenteraad van Leiderdorp  


