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informatie over Heeren Loo 

Aan de gemeenten van Holland Rijnland,

Naar aanleiding van de brief van Heeren Loo zijn bij bestuurders en 
gemeenteraadsleden diverse vragen gerezen. Deze brief beoogt een aantal van die 
vragen te beantwoorden.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland is al geruime tijd in gesprek met l-leeren Loo 
over de dreigende tekorten Een van de oplossingen voor het tekort in 2016 is het 
voorstel voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp, waarin ook 3 miljoen extra budget voor 
2016 wordt geailooeerd voor het wegnemen van wachtlijsten bij aanbieders door het 
aanvullend inkopen van jeugdhulp. TWO Jeugdhulp Holland Rijnland is daarover al 
enige tijd in gesprek met Heeren Loo, maar heeft lange tijd geen duidelijkheid 
kunnen geven over het (tijdstip van het) kunnen verstrekken van extra financiele 
middelen, omdat de besluitvorming hierover in de dertien afzonderlijke gemeenten 
eerst op i december was afgerond. TWO Jeugdhulp legt woensdag 7 december een 
voorstel aan het portefeuillehouder overleg maatschappij over de verdeling van de 
extra financiele middelen, voor ter bespreking. De problematiek van Heeren Loo ie 
daarin meegenomen.

De regio hanteert overigens ook het systeem van oliëntgebonden budget indien bij 
de jeugdhulpaanbieder het budgetplalond bereikt in urgente gevallen zijn er dan 

altijd middelen beschikbaar. Heeren Loo heeft van deze mogelijkheid tot nu toe 

geen gebruik gemaakt.

Er is gevraagd of gemeenten ook een eigenstandige mogelijkheid hebben in het 

kader van de problematiek van het niet kunnen opnemen van nieuwe clienten uit de 

eigen gemeente. Holland Rijnland heeft hierin geen zelfstandige rol. De TWO 

Jeugdhulp Holland Rijnland voert taken uit binnen de door de gemeenten opgestelde 
kaders, waaronder de belelds- en financiele kaders. De gemeenten hebben besloten 

alle budgetten voor de Jeugdhulp, behoudens de PGB-budgetten, via TWO 
Jeugdhulp ter besteding te brengen. Hiervoor geldt het soiidariteitabeginsel.
Urgentiebepaiing en financiering staan daarin los van de woonplaats van de oiienti 
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Op dit moment geeft Heeren Leo uit de regio 104 cliënten jeugdhulp. Met ingang 
W 2 van 1 december staan er 27 cliënten op de wachtlijst. ln de bijlage vindt u de verdeling ven de clienten over de diverse gemeenten. Vanzelfsprekend blijven wij in gesprek met i-leeren Loo over de termijn waarop deze kinderen wel hulp f ontvangen bij Heeren Lee of bij een andere aanbieder.

ik ga er van uit dat met deze brief een aantal van de gerezen vragen zijn beantvvoerd.

Met vriendelijke groet,

Paul Grcib 
Manager TWO Jeugdhulp 


