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Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 28 november 2019

Onderwerp:  Kader opdracht aan de 

gemeentelijke toegang tot 

jeugdhulp

Aan de raad.

*Z02675
5E216*

Beslispunten

1. Het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021 vast te stellen.

1 SAMENVATTING 

De opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021 beschrijft het kader voor de 
gemeentelijke toegang van de jeugdhulp in de Leidse regio. Deze opdracht vormt een opmaat naar de 
feitelijke aanbesteding van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp om daarmee de komende jaren de 
toegang tot jeugdhulp in Leiderdorp  te garanderen. In de opdracht stellen we o.a. centraal dat 
jeugdhulp dichtbij het gezin wordt georganiseerd en jeugdigen vroegtijdig  en preventief worden 
geholpen, zodat doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp worden verminderd.  

2 Inleiding

Met de vaststelling van de Sociale Agenda heeft de gemeente Leiderdorp de volgende ambitie
gesteld:
Het is onze ambitie het sociaal domein te transformeren en de beweging te maken naar versterking van 
de samenleving en de basisstructuur). Dit betekent waar mogelijk minder inzet van specialistische 
ondersteuning en meer inzetten op preventie. Bij preventie gaan we uit van het voorkomen van 
problemen, het voorkomen van verergering van problemen of het voorkomen van een terugval.

De doorontwikkeling van de jeugdhulp borduurt voort op deze Sociale Agenda en sluit naadloos aan op 
het verlangen van de Leidse Regio om van transitie van jeugdhulp naar transformatie van de jeugdhulp 
te komen. De basis van de ontwikkelingen in de Leidse regio hebben we beschreven in het 
Koersdocument en in de Visie “Samen sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)”. Beide documenten 
zijn inmiddels door de Raad is vastgesteld.  

Op basis van deze documenten en op grond van de bijeenkomsten met de maatschappelijke partners, 
willen we de komende jaren de jeugdhulp en ondersteuning verbeteren. Om deze verbeterpunten op 
het gebied van de jeugdhulp effectief en efficiënt te kunnen aanpakken werken we samen in de Leidse 
regio. De visie “Samen sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” dient als inhoudelijke basis voor de 
doorontwikkeling Jeugdhulp in de Leidse regio.  
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Een belangrijke vervolgstap in dit proces  is het formuleren van de opdracht voor de gemeentelijke 

toegang jeugdhulp vanaf 2021. Welke nu ter besluitvorming voor ligt. De opdracht  voor de 

gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021 is opgebouwd langs de rode draden in de vastgestelde 

visie: kind en gezin centraal, normaliseren en zorg dichterbij kind en gezin. De essentie is dat 

oplossingen voor problemen worden gezocht  in het gewone leven, dichtbij en vroegtijdig.  De kansen 

en mogelijkheden van het kind en gezin zijn hierbij leidend. De taken van de gemeentelijke toegang zijn 

in deze opdracht scherper neergezet dan in de nu lopende opdracht  en bieden de juiste kaders om 

deze beweging naar voren mogelijk te maken. De kaders vormen de opmaat voor het feitelijke 

inkooptraject. 

 

Door extra in te investeren  een goede triage aan de voorkant, de regie te beleggen bij de 

gemeentelijke toegang en de samenwerking met de huisartsen te verbeteren door de inzet van een 

praktijkondersteuner jeugd, willen we de huidige groei op de doorverwijzingen naar specialistische 

jeugdhulp terugdringen. Hiervoor is een extra financiële  inzet nodig van ruim € 154.000.  Voor de 

dekking van dit bedrag maken we gebruik van de extra middelen die door het rijk beschikbaar worden 

gesteld ten behoeve van de transformatie jeugdhulp (Nieuwsbrief IBI Nummer 91, 8 juli 2019). Het is de 

verwachting dat we dit na 2 jaar  binnen het totale budget jeugdhulp kunnen realiseren door de afname 

van het aantal doorverwijzingen naar  de specialistische jeugdhulp.

Lokale Accenten

De gemeente Leiderdorp zet fors in op de verbinding binnen het gehele sociaal domein. De 

doorontwikkeling van de jeugdhulp en daarmee de nieuwe kaders voor de gemeentelijke toegang 

jeugdhulp,  zijn een belangrijke schakel in deze transformatie. Bij het opstellen van het kader is door de 

gemeenten de voorwaarde opgenomen dat de  lokale wensen/accenten/ ontwikkelingen worden 

meegenomen in de opdracht. 

De opdracht aan de toegang tot jeugdhulp maakt onderdeel uit van de Sociale Agenda Leiderdorp. Met 

het vaststellen van de Sociale Agenda heeft de Gemeente Leiderdorp een veranderopgave vastgesteld 

die uitgaat van de volgende beweging:

• van speciaal naar normaal;

• van beperking naar talent;

• van systeemwereld naar leefwereld;

• van reactief naar proactief;

• van ontvangen naar wederkerigheid;

• van probleem naar persoon

In de bijlage “Lokale accenten van de gemeente Leiderdorp” leest u de lokale aanscherping van de 

gemeente Leiderdorp in de opdracht van de gemeentelijke toegang. We maken hierin de verbinding 

met de Sociale Agenda en hieruit voortvloeiend de nauwe samenwerking met onze lokale 

maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn, sport, sociale zaken enz.) . Deze lokale accenten worden 

meegenomen in het inkooptraject.  
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Uitvoering  motie -19-40-Jeugdhulp visie

Ontschotting:  

Dat het van belang is om te ontschotten staat zowel in onze Sociale Agenda als in de visie “Samen 

sterk voor de toekomst van de jeugd(hulp)” . 

De opgave voor  ontschotting is veel breder dan jeugd. Immers je hebt andere domeinen nodig  

te ontschotten. In het eerste halfjaar van 2020 zal er een plan van aanpak komen over hoe de 

ontschotting in de gemeente Leiderdorp vormgegeven zal worden. Tijdens de implementatie van  

de nieuwe gemeentelijke toegang tot jeugdhulp zal ontschotting en samenwerking binnen en 

over de domeinen steeds een punt van aandacht zijn.  De gemeentelijke toegang tot jeugdhulp 

krijgt als taak om de vraagverheldering op alle leefdomeinen te richten en nauw samen te 

werken met alle maatschappelijke partners. Ontschotting moet geen doel op zich zijn. 

Ontschotting vraagt niet alleen wat van de gemeentelijke organisatie in termen van het 

ontsluiten van budgetten, maar vraagt ook wat van onze partners met wie we samenwerken. Het 

vraagt van alle betrokken partijen op alle leefgebieden een actieve samenwerking. Tijdens de 

implementatie van de nieuwe partij is dit een belangrijk onderdeel. Dit wordt niet alleen vanuit 

jeugd aangevlogen maar vormt o.a. de kern van de samenwerking binnen het Sterrentuin 

concept. De regie die bij de toegang zal worden belegd richt zich niet alleen op jeugdhulp, maar 

op alle leefdomeinen.

Regionale samenwerking:

We hebben in het koersdocument (vastgesteld op 19 november 2018) reeds  besloten dat we de 

Jeugdhulp in de Leidse Regio gaan organiseren. Dit betekent dat we de Toegang en het 

zorgaanbod op deze schaal gaan inkopen en laten aansluiten op de behoefte die daarin is deze 

regio. We blijven samenwerken en afstemmen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland.

Zie landelijke ontwikkelingen voor uitgebreide informatie over de landelijke ontwikkelingen met 

betrekking tot regionale samenwerking.

Aandacht voor Leiderdorpse  elementen:

In de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp maken we de beweging naar voren. Dit betekent dat 

oplossingen voor uitdagingen en problemen worden gezocht in het gewone leven, dichtbij en 

vroegtijdig. Hierdoor krijgt de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in  haar opdracht de taak om 

aan te sluiten bij de lokale situatie. En ook  nauw, intensief en flexibel samen te werken met onze 

maatschappelijke partners (zie kopje lokale accenten). 

Landelijke ontwikkelingen

Op 7 november 2019 is een brief verschenen van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en Rechtsbescherming over een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering.  In deze brief worden een aantal structuurwijzigingen voor de organisatie van de 

jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beschreven. Regionale- en bovenregionale 

samenwerking voor gespecialiseerde jeugdhulp wordt bij wet geborgd. Inmiddels hebben de VNG en de 
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G40 een reactie op de brief geformuleerd. Voor de lokale teams, ook wel de gemeentelijke toegang 

blijft de schaal van gemeente gehandhaafd. In de brief wordt voor de gemeentelijke toegang 

aangegeven dat vijf basisfuncties gebord moeten zijn:

1. Veilige leefomgeving: heb oog voor een veilige leefomgeving van de inwoner en pas de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe.

2. Tijdig signaleren van vraag: wees aanwezig daar waar de doelgroep is, zodat vragen gezien 

worden. Maak verbinding met de wijk en werk ‘outreachend’. Investeer in preventie.

3. Vindbare en toegankelijke hulp: wees toegankelijk en vindbaar en voer een goede triage uit

4. Handelen met een brede blik: verhelder de vraag, maak een plan van en met het gezin en 

verleen ondersteuning, beleg de regie, maak duidelijke afspraken, houd een vinger aan de 

pols en blijf zichtbaar en benaderbaar

5. Leren en verbeteren: Verzamel inzichten over je handelen, deel ze, ga erover in gesprek en 

trek er lessen uit.

In het  voorliggend document zijn deze vijf basisfuncties geborgd. De komende ontwikkelingen worden 

nauwlettend in de gaten gehouden en we anticiperen hierop door in de aanbesteding ruimte in te 

bouwen voor eventuele aanscherpingen/ aanvullende eisen.

Proces

Na het vaststellen van het nu voorliggende document zal worden gestart met de aanbesteding  van de 

uitvoering van de gemeentelijke toegang. De verwachting is dat per 1 januari 2021 de opdrachtnemer 

van de gemeentelijke toegang van start kan gaan met de opdracht.  We hebben een strakke planning 

voor de aanbesteding. Het contract met de huidige coöperatie JGT is reeds  opgezegd. Om er voor te 

zorgen dat de gemeentelijke toegang wordt uitgevoerd op 1 januari 2021 is het van belang dat de 

besluitvorming  in alle 4 de gemeenten van  de Leidse regio in januari 2020 heeft plaatsgevonden. 

Gelijktijdig aan dit traject gaat ook het inkooptraject van  de gespecialiseerde jeugdhulp van start, 

teneinde ook het gespecialiseerde zorgaanbod te contracteren per 1 januari 2021. Daarvoor zal samen 

met de jeugdhulpaanbieders een programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 worden opgesteld. 

Hier staan de inhoudelijke doelstellingen, prioriteringen en uitgangspunten in voor de doorontwikkeling 

van het zorglandschap, díe de basis vormen voor het inkoopplan voor het zorgaanbod vanaf 2021. Het 

programmaplan zal naar verwachting  op 2 maart 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Inspraak/participatie: 
Omdat we het belangrijk vinden om de stem van onze jeugdhulpaanbieders en andere 
maatschappelijke partners te horen, is gekozen om voor de besluitvorming in het college het concept 
voor te leggen aan onze maatschappelijke partners. Het kader is van 26 september 2019 t/m 10  
oktober  2019 ter consultatie voorgelegd bij al de betrokken partijen en de adviesraden Sociaal domein 
van de gemeenten uit de Leidse regio.  Hieruit zijn 125 opmerkingen, aanvullingen en vragen gekomen. 
De reacties zijn verwerkt in een reactienota (zie bijlage) en daar waar passend verwerkt in de opdracht.
Hiernaast heeft de gemeente Leiderdorp het concept voorgelegd aan het politiek forum van 14 oktober 
jl. de opmerkingen die hier zijn gemaakt zijn gewogen en eventueel verwerkt (zie bijlage reactienota 
politiek forum).
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3 Beoogd effect

Het kader voor  de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021  heeft als doel de 
opdracht aan de gemeentelijke toegang  van jeugdhulp te concretiseren in lijn met de rode draden 
uit de visie “Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp)” en vormen de opmaat naar de 
feitelijke inkoop van de gemeentelijke toegang jeugdhulp. Hiermee wordt de jeugdhulp dichtbij de 
leefwereld van het kind en gezin geboden en door in te zetten op preventie en vroegsignalering 
wordt de beweging naar voren gemaakt.

4 Argumenten

1.1 De opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp van 2021 vormt een wezenlijk onderdeel 
van de doorontwikkeling van de jeugdhulp in de Leidse regio.
Het kader volgt na het vaststellen van de visie “Samen sterk voor de toekomst Jeugdhulp” en is de 
tweede fase van het project “doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio”. De opdracht voor de 
toegang bevat de kaders en uitgangspunten om recht te doen aan de visie.  

1.2 De opdracht aan de gemeentelijke toegang van 2021 zorgt dat het kind meer centraal staat. 
Het centraal stellen van het kind veronderstelt dat de aangeboden zorg- of hulpverlening goed op 
elkaar aansluiten. In veel gesprekken met aanbieders, maar ook door uw raad is aangegeven dat 
het hebben van  één regisseur een belangrijke voorwaarde is. Zeker in complexe casussen is het 
belangrijk dat de hulp effectief en efficiënt wordt ingezet. Wij zien hier een belangrijke rol 
weggelegd voor de gemeentelijke toegang om hierin duidelijkheid te verschaffen. Verder is het 
belangrijk dat jeugdigen en gezinnen  de hulp en ondersteuning als helpend, tijdig en passend 
ervaren en dat er integraal gewerkt wordt  (ontschotting in het sociaal domein) . Het integraal 
werken is vooral belangrijk bij  jongeren van  18- /18+ om een warme overdracht te realiseren naar 
andere vormen van hulp. 

1.3  opdracht aan de gemeentelijke toegang vanaf 2021 maakt duidelijk dat  normaliseren moet 
worden bevorderd.
De opdracht aan de gemeentelijke toegang vanaf 2021 streeft er naar dat de gemeentelijke 
toegang meer gaat doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen. Dit vergt kennis van het lokale 
voorliggende veld. Een goede samenwerking tussen de gemeentelijke toegang en het voorliggende 
veld is daarom een vereiste. In principe wordt daarom altijd het sociale netwerk van de jeugdige 
betrokken bij het hulpverleningstraject. Verder is de goede samenwerking tussen de gemeentelijke 
toegang en de Jeugdgezondheidszorg een belangrijke basis om normalisatie te borgen. Tijdens de 
themabijeenkomst voor raadsbijeenkomst op 9 oktober 2019 werd door het NJI aangegeven dat 
ouders steeds sneller oplossingen voor problemen buiten de deur zoeken. Ook als het gaat om 
relatief lichte vragen. Deze signalen krijgen wij ook van jeugdhulpaanbieders. Bij normaliseren gaat 
het er juist niet om de hulp buiten de deur te houden, maar juist om te onderzoeken wat er nodig 
is voor de jeugdige en zijn of haar gezin én wat binnen het gezin, binnen de toegang of in het 
voorliggend veld kan worden gedaan. Uiteraard staat het belang van het kind altijd voorop en is 
specialistische hulp beschikbaar. Indien nodig zal deze  specialistische hulp worden ingezet. 

1.4  opdracht aan de gemeentelijke toegang benadrukt dat vroegsignalering, preventie en zorg 
dichtbij moet worden bevorderd. 
In de beschreven opdracht verwachten wij van de gemeentelijke toegang dat er meer outreachend 
wordt gewerkt. De professionals uit de gemeentelijke toegang zijn aanwezig in de wijk, op school, 
bij de kinderopvang of bij de huisarts. Het inzetten van een praktijkondersteuner Jeugd vanuit de 
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gemeentelijke toegang krijgt prioriteit.  Hierdoor worden problemen eerder gesignaleerd en 
aangepakt. 

1.5 De opdracht aan de gemeentelijke toegang versterkt de samenwerking het sociaal domein 
De gemeentelijke toegang brengt alle leefgebieden in kaart en waar nodig worden de verschillende 
beleidsterreinen van gemeenten betrokken. Dit vraagt om een goede triage bij de gemeentelijke 
toegang. Ook met betrekking tot de 18-/18+ problematiek  zorgt de gemeentelijke toegang voor 
goede informatie voor jongeren en stimuleert de zelfredzaamheid. Indien nodig blijft de 
gemeentelijke toegang langer (dan het behalen van de 18 jarige leeftijd) betrokken. In die situaties 
waar nodig worden jongeren niet ‘losgelaten’ zonder een continuering van de zorg en 
ondersteuning. Bijvoorbeeld  gericht op randvoorwaarden zoals een veilige woonplek, financiën op 
orde, zinvolle dagbesteding, sociaal netwerk, en zorg die na het 18e doorloopt of wordt ingezet. De 
gemeentelijke toegang legt verbindingen met organisaties die een rol spelen bij Wmo, werk en 
inkomen, participatie en het voorliggende veld. De lokale accenten geven hier concreet richting in 
aan.

1.6 De opdracht aan de gemeentelijke toegang vanaf 2021 realiseert verschuivingen in het 
zorglandschap.
De opdracht omvat de effectieve inzet van de samenwerking met de huisarts door de inzet van een 
praktijkondersteuner Jeugd, goede triage aan de voorkant en het bieden van casusregie. Met de 
juiste expertise, kennis en kwaliteit kan een professional uit de gemeentelijke toegang samen met 
de cliënt een goede inschatting maken van de huidige situatie en een passend gevolg.   Het 
beleggen van regie bij de gemeentelijke toegang moet onder andere resulteren in meer sturing op 
de trajectduur zodat tijdig kan worden afgeschaald, maar als het nodig is ook opgeschaald kan 
worden.  De verwachting is dat met deze interventies hulpvragen eerder en sneller worden 
genormaliseerd. Dit leidt tot verschuivingen in het zorglandschap die bijdragen om de groei van de 
inzet van specialistische jeugdhulp terug te dringen.

1.7 De opdracht aan de gemeentelijke toegang versterkt de sturing van de gemeente 
 Door de opdracht aan de gemeentelijke toegang realiseert de gemeente een betere verbinding 
met de lokale context en sturen  we op meer samenwerking in het sociaal domein. Ook wordt het 
contract- en leveranciersmanagement subregionaal  vormgegeven om de mogelijkheden te 
vergroten voor de gemeenten in de Leidse regio om te kunnen sturen. We gebruiken de 
prestatiedialoog om onze rol als opdrachtgever vanuit partnerschap te versterken. Hierbij staat 
dialoog, verbeteren en leren centraal: waardoor gaat het goed en waardoor gaat het minder goed, 
herkennen we de resultaten en kunnen we de resultaten verklaren? Tijdens deze gesprekken staat 
het behalen van de maatschappelijke resultaten centraal. Waarom hebben we een bepaald 
resultaat wel of niet bereikt? Iedereen kan vanuit zijn of haar expertise bijdragen aan de duiding 
van de resultaten. De gemeente maakt de uiteindelijke keuze om wel of niet bij te sturen.

1.8 De maatschappelijke partners zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
kaders voor de gemeentelijke toegang vanaf 2021. 
Het kader is het resultaat van een interactief traject met onze maatschappelijke partners. In twee 
bijeenkomsten en een inspraakronde hebben we met elkaar de belangrijkste onderwerpen 
benoemd. Verder is het kader ter inspraak bij de betrokken partijen inclusief de adviesraden 
Sociaal Domein van de vier gemeenten van de Leidse regio. In totaal zijn er 125 opmerkingen als 
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reactie ontvangen. Met name vragen rondom de regie, de rol van JGZ en het opdrachtgeverschap 
kwamen aan de orde en de opdracht is hierop, daar waar nodig,  aangepast. 

1.9 Tijdens de aanbesteding staat dialoog en partnerschap centraal om de zorg voor de meest 
kwetsbare kinderen en hun gezin te verbeteren
Voor de aanbesteding van de gemeentelijke toegang kiezen we voor een dialooggerichte 
aanbesteding. Bij deze vorm van aanbesteding bespreken de gemeenten van de Leidse regio en 
jeugdhulpaanbieders de aanbesteding. Een gezamenlijke aanbesteding van gemeenten voor 
jeugdhulp is bijzonder. Het laat partnerschap en de gedeelde ambitie zien om de zorg voor de 
meest kwetsbare kinderen en hun gezin te verbeteren.

1.10  Het politiek forum van 14 oktober 2019 heeft input gegeven voor de notitie  
Tijdens het politieke forum van 14 oktober 2019 is het concept van de notitie besproken. Dit is 
alleen in de gemeente Leiderdorp gebeurd. Naast de opmerkingen van de maatschappelijke 
partners, hebben sommige opmerkingen van uit het politiek forum geleid tot aanpassingen in 
notitie. De rectienota beschrijft wat er met de opmerkingen is gedaan.

1.11  Lokale accenten van Leiderdorp  
Hoewel we in de Leidse regio een gezamenlijke visie hebben op het gebied van jeugdhulp willen 
we als Leiderdorp op lokale accenten leggen. De voorliggende notitie geeft hier voldoende ruimte 
voor. De punten die wij als Leiderdorp hebben beschreven zijn niet in strijd met de afspraken die 
we binnen de Leidse regio hebben gemaakt.

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

1.1 Een verschuiving van ambulante hulp naar de gemeentelijke toegang kan gevolgen hebben 
voor het zorglandschap
Met deze opdracht beogen wij het aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp te 
verminderen. De verschuiving naar de voorkant kan met zich meebrengen dat het zorglandschap 
van gespecialiseerde aanbieders verandert. De kans bestaat dat er aanbieders verdwijnen of dat 
deze verschuivingen een financiële impact hebben op hun bedrijfsvoering.  Wij realiseren ons 
terdege dat onze opdracht dit risico met zich meedraagt. Wij streven er echter wel naar om de 
continuïteit van zorg en de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een gezonde  
zorginfrastructuur in onze regio te borgen.

1.2 De nieuwe opdracht kan ertoe leiden dat de continuïteit van zorg in de gemeentelijke toegang 
tijdelijk niet kan worden gerealiseerd. 
Het is mogelijk dat er een nieuwe aanbieder voor de toegang komt. In het aanbestedingstraject 
moeten we hier rekening mee houden. We maken afspraken en bouwen aan randvoorwaarden om 
zorgcontinuïteit te waarborgen.

1.3 Wat als de overheid de opdracht geeft om te centraliseren? 
Gezien de brief van Hugo de Jonge en de aankomende aanpassing van de jeugdwet is dit een risico 
die we met elkaar in ogenschouw moeten nemen. We zien dit risico voornamelijk op het gebied 
van de specialistische jeugdhulp en het gedwongen kader. We zijn op alle vlakken nog steeds in 
gesprek in Holland Rijnland verband en trekken waar mogelijk en nodig gezamenlijk op om 



Pagina 8 van 10 Versie 2

Registratienr.: Z/19/091262/177260 Agendapunt 7

2019 Error: Reference source not found  

bijvoorbeeld de administratieve lasten te verlichten of om van elkaar te leren. De samenwerking is 
nog steeds goed.

6 Communicatie

Na het vaststellen van dit kader zal worden gestart met het inkooptraject voor de gemeentelijke 
toegang. Gelijktijdig aan dit traject starten we ook met de voorbereidingen voor het inkooptraject 
van het gespecialiseerde  jeugdhulpaanbod, teneinde ook het gespecialiseerde zorgaanbod in 
voldoende mate te laten aansluiten bij de opdracht voor de gemeentelijke toegang. Daarvoor zal 
samen met de jeugdhulpaanbieders een programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 worden 
opgesteld. Hier staan de inhoudelijke doelstellingen, prioriteringen en uitgangspunten in voor de 
doorontwikkeling van het zorglandschap, díe de basis vormen voor het inkoopplan voor het 
zorgaanbod vanaf 2021. Het programmaplan zal begin 2020 aan uw raad worden voorgelegd.

7 Financiën

Financieel kader Jeugdhulp

Het huidig financieel kader bestaat uit de ramingen in de begroting 2020 – 2024 voor JGT en regionale 
jeugdhulp. (bedragen exclusief bijdrage aan TWO)

Jaar: 2020 2021 2022 2023 2024

  

JGT             
640.555 

            
640.555 

                
640.555 

                 
640.555 

       
640.555 

Reg.Jeugdhulp          
2.930.301 

         
2.960.789 

             
2.960.787 

             
2.960.787 

   
2.960.787 

extra geld          
1.386.340* 

            
442.638 

                
365.853 

                 
370.888 

       
370.888 

*inclusief inzet vanuit de reserve SD voor 2020 

Investering gemeentelijke toegang 

Om de ambities te kunnen realiseren is voor de Leidse regio berekend dat een extra investering in de 
gemeentelijke toegang  van ca. € 1,2 miljoen nodig is. Hiermee wordt o.a. de formatie uitgebreid met 
ca. 8 FTE en wordt deze aangevuld met de juiste kennis en expertise, met name om tot een goede 
vraagverheldering en screening en diagnostiek  te komen en de proces en casusregie te versterken. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in de praktijkondersteuner jeugd (POJ functie). Deze extra investering 
betekent voor Leiderdorp ten opzichte van het begrote bedrag  voor 2021 een structurele verhoging 
van het budget met ruim € 154.098.  Dit bedrag dekken we vanuit de door het rijk extra toegekende 
middelen (Nieuwsbrief IBI Nummer 91, 8 juli 2019).

Verschuivingen in het zorgaanbod en mogelijke (netto) besparingen

Door deze investering wordt een aantal verschuivingen in het zorgaanbod verwacht, die resulteren in 
toekomstige besparingen. Zo neemt door de inzet van de POJ het aantal verwijzingen vanaf de huisarts 
naar specialistische jeugdhulp af. Een betere inschatting aan de voorkant zorgt ervoor dat alleen 
jeugdigen en gezinnen die de specialistische hulp daadwerkelijk nodig hebben dit krijgen. Zo wordt 
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optimaal gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen en krijgt iedere jeugdige de hulp en 
ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Door regie goed te beleggen verloopt het hulpverleningstraject 
effectiever en efficiënter. De gemiddelde cliëntprijs zal hierdoor naar verwachting afnemen. 

De mogelijke besparingen komen tot uitdrukking in een tweetal scenario’s: een best case scenario 
(maximale besparingen), een base case scenario (gemiddelde besparingen). In het best case scenario 
lopen de besparing op naar ca. € 422.265 en in het base case scenario nog naar € 192.416

Investering en besparingen LDP (-/- = nadelige ontwikkeling):

 Jaar    Investering    Best Case    Base Case    Best case saldo    Base case saldo

2021 -154.098,41 101.002,15 50.501,07 -53.096,27 -103.597,34 

2022 -154.098,41 185.455,18 92.727,59 31.356,76 -61.370,83 

2023 -154.098,41 285.143,90 134.954,10 131.045,49 -19.144,31 

2024 -154.098,41 422.265,15 192.416,31 268.166,74 38.317,90 

   cumulatief: 377.472,72 -145.794,58 

In bovenstaand overzicht zijn de besparingen afgezet tegen de extra investering in de gemeentelijk 
toegang. Voor het best case scenario is de uitkomst vanaf 2022 per saldo positief, oplopend naar ca. €  
268.000 structureel vanaf 2024. Voor het base scenario vanaf 2024 licht positief;  ca € 38.000 
structureel. In beide scenario’s is op de korte termijn sprake van incidentele verliezen; in het best case 
scenario ruim € 53.096 en in het base case scenario ca. € 184.112.

Financiële consequenties
De conclusie is dat in het geval van het best case scenario de investering in de gemeentelijk toegang 
vanaf  2022 wordt terugverdiend. Indien de base case uitkomsten worden gerealiseerd, dan wordt de 
investering in de gemeentelijke toegang vanaf 2024 terugverdiend.  
Voor de dekking van de incidentele nadelen van beide scenario’s;  respectievelijk € 53.096 (best case 
scenario) en € 184.112 (base case scenario) kan een beroep worden gedaan op de reserve SD.

Financiële risico’s

Er is sprake van een aantal risico’s die van invloed kunnen zijn op de voorziene verschuivingen in het 
zorgaanbod en de mogelijk daaruit voortvloeiende besparing. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat in 
een worst case scenario de besparingen in het geheel niet worden gerealiseerd.

De extra investering in de gemeentelijke toegang maakt sneller en vaker verwijzen naar het 
voorliggende voorzieningen mogelijk. Dit kan leiden tot hogere kosten voor o.a. JGZ, welzijn, scholen en 
vrijwilligerswerk. Afhankelijk van de mate waarop het voorliggend veld hierop adequaat is toegerust 
kan dit mogelijk ook financiële consequenties voor de gemeente hebben.

Bij gebrek aan ervaringsgegevens is noodzakelijkerwijs een aanname gedaan m.b.t. het percentage van 
de besparingen die kunnen worden gerealiseerd met de genoemde maatregelen. Bovendien zijn de 
besparingen afhankelijk van veel externe factoren, waarop gemeenten niet altijd invloed hebben. 
Mogelijk vallen besparingen hierdoor weg tegen kostenverhogende factoren, zoals een stijging van het 
volume jeugdhulp.
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Er worden veronderstelling gedaan omtrent de beleidsmatige gevolgen van de wijzigingen in de taken 
van de gemeentelijke toegang. Het beleggen van regie bij de gemeentelijke toegang moet resulteren in 
een kortere trajectduur en lagere gemiddelde kosten. Ervaringsgegevens over de effecten ontbreken. 
Mogelijk werken de maatregelen in de praktijk niet uit zoals ingeschat.

Door de inzet van de POJ en een betere vraagverheldering, screening en diagnostiek wordt een afname 
van het aantal verwijzingen van de huisarts naar specialistische jeugdhulp verwacht.  Met de huidige 
regionale afspraken omtrent de verrekening van de gerealiseerde kosten van gespecialiseerde 
jeugdhulp worden de besparing met vertraging door vertaald naar de Leidse regio. Hierdoor zullen de 
besparingen  mogelijk niet volledig worden gerealiseerd.

Per 2021 wordt een herverdeling in de algemene uitkering doorgevoerd. De verwachting is dat de 
gemeenten hierover via een maart circulaire in 2020 worden geïnformeerd. Dit kan (nadelige dan wel 
voordelige) gevolgen hebben voor het beschikbare budget voor jeugdhulp.

8 Evaluatie

Na vaststelling van de het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021 
door de gemeenteraden van de Leidse regio, wordt de aanbesteding in gang gezet. Tussentijds zal er 
worden gemonitord en vervolgens zal er een evaluatie worden uitgevoerd.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris, de burgemeester,

H. Romeijn L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:

1. Notitie Het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021;
2. De reactienota op de inspraakreacties van de maatschappelijke partners en adviesraden van de 

Leidse regio;
3. De reactienotatie op de vragen van het politiek forum van 14 oktober jl.;
4. De lokale accenten van Leiderdorp;
5. Raadsbesluit Kaders voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp;
6. Memo n.a.v. Politiek Forum 20-01-2020
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