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Reactienota naar aanmelding van de bespreking in het polit iek forum 14 oktober 2019  
 
 

 
Partij 

 
Opmerking  

 
Reactie college 
 

 
Gewijzigd in de notitie? 

 

CU SGP  Huisartsen 
In de nota wordt aangegeven dat de huisarts de 
grootste verwijzer is naar de specialistische 
jeugdhulp. Daarnaast zien we in de  nota op pagina 
11 wordt voorgesteld om te monitoren afname 
percentage en aantallen doorverwijzingen door de 
huisartsen.  Onze fractie zou  zien graag dat er ook 
een concrete actie van de gemeente aan gekoppeld 
is. Want  op pagina 14 consultatie en advies  citaat…  
huisarts is wat ons betreft moet er duidelijker 
worden aangegeven worden dat professionals naar 
huisartsen gaan om dat je anders nooit eenzijdig van 
een huisarts een afname van  specialistische 
jeugdhulp kan worden verwacht. 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn het met u eens dat het bevorderen 
van samenwerking tussen de 
gemeentelijke toegang en de huisartsen 
een gezamenlijke taak is. En dat de 
gemeente hierin een belangrijke rol heeft. 
De maatschappelijke resultaten zijn de 
resultaten die wij willen behalen met het 
nieuwe beleid en waar wij een belangrijke 
rol zien voor de gemeentelijke toegang. 
Op moment zijn we  met de huisartsen in 
gesprek over de wijze waarop 
samenwerking tussen huisartsen en de 
gemeentelijke toegang ingericht kan 
worden. De uitkomsten hiervan worden 
meegenomen in de lokale uitwerking van 
de gemeentelijke toegang. 

Mede door deze opmerking is 
bij de inleiding van hoofdstuk 
2 hebben we toegevoegd dat 
de gemeentelijke toegang 
een substantiële bijdrage 
moet leveren aan het 
behalen van deze doelen. 
Hiernaast is de tekst van de 
huisartsen op pagina 22 
(mede door deze opmerking)  
aangepast. 

 
 

(vecht)Scheidingen 
Eén van de rode draden is preventie en 
vroegsignalering. Soms zien we ook dat er met 
kinderen niets aan de hand is Maar ouders een 
problematische scheiding doormaken. Aandacht in de 
notitie voor ouders om stabiele gezinssituatie te 
creëren bijvoorbeeld door relatietherapie 

(Vecht)scheidingen vormen ook in onze 
gemeente een belangrijke oorzaak voor 
jeugdhulpproblematiek. Zowel 
bovenregionaal, regionaal als lokaal wordt 
aandacht aan dit onderwerp besteed. En 
worden er projecten gestart om met deze 
problematiek aan de slag gegaan.  

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 Pleegzorg Jeugdbescherming valt onder het Deze opmerking heeft niet 
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 Kinderen die om welke reden dan ook geen hulp 
thuis kunnen ontvangen het beste afzijn in een 
pleeggezin. In de toegang moet al heldere keuzes 
worden gemaakt over een thuis mogelijk verblijf. 
Worden er in de Leidse regio afspraken gemaakt met 
jeugdbescherming? 

gedwongen kader. Voor het gedwongen 
kader zijn regionale afspraken gemaakt 
waaraan de nieuwe gemeentelijke toegang 
zich moet committeren. In deze afspraken 
is ook meegenomen dat een professional 
advies kan vragen aan de 
jeugdbescherming.  Als er sprake is van een 
situatie waarbij het kind niet meer thuis 
kan wonen wordt door de professional in 
de gemeentelijke toegang een verzoek tot 
onderzoek (aan de Raad voor de 
Kinderbescherming) geschreven welke aan 
de Jeugdbeschermingstafel wordt 
besproken. Hierbij is dan ook 
jeugdbescherming aanwezig. Voor het 
uithuisplaatsen van een kind is altijd een 
rechterlijke uitspraak nodig. Voor de Leidse 
regio geldt dat de hulp zo thuis als mogelijk 
moet worden geboden. Dit is ook in de visie 
onder 3.2 Normaliseren beschreven. 

geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 
 
 
 
 
 

Wachtlijsten 
In de kaders wachtlijst toegang tot gemeentelijke 
zorg. We missen dit in de specialistische hulp. We 
willen dit graag in deze notitie terug zien. Is hier voor 
ook een gezamenlijke afspraak te maken. 

Het document wat nu voorligt is richt zich 
op de gemeentelijke toegang. De 
wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp 
worden in het programmaplan zorgaanbod 
meenomen. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 
 

Coöperatie JGT 
In de nota wordt ook gesproken over de zorg over de 
krapte op de arbeidsmarkt. Op dit moment 
Coöperatie JGT hoe groot is de kans van de huidige 
coöperatie JGT met de nieuwe opdracht door gaat.  
Waarom wordt er niet gekozen voor een subsidie aan 
de bestaande coöperatie JGT? 

We hebben gekozen voor een aanbesteding 
omdat we de huidige opdracht aan het de 
coöperatie JGT dusdanig hebben aangepast 
dat deze de 10% overschrijd. Hiernaast zijn 
wij van mening dat we door aan te 
besteden meer sturing kunnen uitoefenen 
dat bij het afgeven van een subsidie.  

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 
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Keuzevrijheid  
Wij zien graag keuzevrijheid jeugdhulp die aansluit in 
de achtergrond terug in het document. 

Keuzevrijheid is in de wet geborgd. Wij 
hebben er voor gekozen om dit niet apart 
te noemen in deze notitie. We nemen deze 
opmerking mee bij de aanpassing van de 
verordening. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

GroenLinks  
 

We moeten zorgen voor goede poortwachters in de 
toegang. 

Wij zijn het eens met uw opmerking. Om 
deze reden willen wij graag de Triage in de  
toegang versterken én zoeken wij ook de 
samenwerking met huisartsen 

We hebben dit aangescherpt 
in de inleiding en in 
hoofdstuk 3. 

 
 

We zoeken flexibiliteit bij de professional. Leg niet 
alles van te voren vast maar geeft de professional de 
ruimte. 

Wij zijn het eens met uw opmerking.  Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

LPL In het document staat dat de huidige omvang en 
expertise van de teams nog onvoldoende aansluiten 
bij specifieke lokale omstandigheden. Toch wordt er 
ingezet op taakverbreding. Hoe verhoudt deze 
constatering zich met de voorziene taakverbreding 
van de toegang 

We gaan werken met een andere opdracht 
dan dat er nu ligt. Ook met een ander en 
meer realistisch kostenplaatje. Hierdoor 
beogen we meer ruimte te creëren bij de 
gemeentelijke toegang. 

In hoofdstuk 6 zijn de 
financiële verschuivingen in 
beeld gebracht.  

 
 

Veel helderder en duidelijker formuleren hoe we de 
regierol gaan beleggen. 

Eens met de opmerking. Het staat nu nog 
te onduidelijk in de tekst. 

Mede door deze opmerking is 
onder hoofdstuk 3 de 
beschrijving  regierol 
aangepast. 

 Graag meer aandacht besteden aan 
cliëntondersteuning. 

Wij zullen deze opmerkingen meenemen in 
de implementatie. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 We hebben veel informatie gehad dat zie ik niet 
helemaal terug bij de  nulmeting. Doe onderzoek 
naar wat specifiek is in de Leidse regio. Dat kan 
helpen voor het inkopen. 

Met het onderzoek dat onlangs door 
Tympaan is gedaan hebben we al veel 
cijfers. Ook op het niveau van de Leidse 
regio. Zie: 
https://www.zorglandschaphr.nl/index.php 
Maar we willen ook andere effecten meten 
die we tot nog toe niet hebben gemeten. 
Die vragen om een nulmeting. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

https://www.zorglandschaphr.nl/index.php
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 1 gezin 1Plan 1 regisseur graag borgen dat het zo 
wordt ingericht dat het nu wel gaat werken. 
 

Regionaal is afgesproken dat we werken 
middels de richtlijn 1 gezin 1 plan 1 
regisseur. Wij zullen dit in onze contracten 
meenemen en hierop sturen. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 Wanneer de resultaten niet wordt geleverd kan de 
gemeente bijsturen wat betekent dit gaan we dan 
een andere opdracht geven?  

We gaan geen andere opdracht geven. 
Maar we gaan in gesprek over wat er nodig 
is. Hiernaast kunnen doormiddel van de 
bekostiging ook financieel sturen. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 PHO zijn deze afspraken gemaakt met de huisartsen 
en wie gaat dat betalen. 

In het kader van het  project samenwerking 
met de huisartsen zijn we aan het 
inventariseren hoe we de samenwerking 
met de huisartsen vorm kunnen geven. De 
uitkomsten hiervan worden meegenomen 
in de lokale uitwerking van de 
gemeentelijke toegang. De kosten die 
hiervoor nodig zijn, zullen grotendeels voor 
rekening komen van de gemeenten. 

Hiernaast is de tekst van de 
huisartsen op pagina 22 
(mede door deze opmerking)  
aangepast. 

 Zorg er voor dat je niet het werk dubbel gaat doen in 
het onderwijs zorg voor een goede afspraken.  

We werken  in regionaal verband  samen 
met de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs toe naar een situatie waarin het 
ondersteuningsplan van het onderwijs en 
het gezinsplan van uit de gemeentelijke 
toegang naadloos op elkaar aansluiten. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

VVD Hoofdstuk 5 opdrachtgeverschap anders invullen is 
een belangrijke bron voor innovatie. Partnerschap en 
prestatiedialoog. Wat is daar nieuw aan? 

 Voorheen hebben wij onze rol als 
opdrachtgever met een afstand ingevuld. 
Deze rol was volledig regionaal belegd. Wij 
willen dit nu anders doen. Dichterbij in 
partnerschap (dus met een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de te behalen 
resultaten) en in dialoog met elkaar.  

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

D66 Hoe wordt  de motie die bij de visie is ingediend 
meegenomen worden? Hoe we daadwerkelijk 

Motie: 
In de reactie op de antwoorden van de 

De beweging die we willen 
maken is direct onder de 
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transformatie gaan krijgen. vragen die op 10 oktober zijn gesteld gaan 
we hier uitvoerig op in.  
Transformatie: 
Wij zijn het eens met de opmerking dat we 
wat meer de nadruk moeten leggen op de 
beweging die we willen maken. 

inleiding op pagina 1 
beschreven. 

 Wanneer wordt het plan van aanpak voor 
ontschotting verwacht en krijgt de raad die ook te 
zien? 

Eerste kwartaal 2020 wordt deze verwacht. 
De raad zal deze ter kennisname 
ontvangen. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 Moeten er eisen worden gesteld aan het expertise en 
concrete oplossingen aan vergrijzing en verloop van 
personeel? 

Er zijn eisen waaraan 
jeugdhulpmedewerkers moeten voldoen. 
SKJ registratie of BIG registratie. Deze eisen 
gelden ook voor de meeste professionals in 
de toegang. Wij hebben als gemeente niet 
veel invloed aan de vergrijzing en het 
verloop van het personeel wel zullen wij 
hiervoor extra aandacht vragen. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 

 Wat zijn de financiële, juridische en 
uitvoeringsconsequenties zijn van de verschuiving? 
Kunnen we leren van andere regio’s ? 

De meeste taken beschreven in het de 
notitie vallen op dit moment ook onder de 
opdracht van het JGT belegd. 3 taken 
worden aangescherpt en/of toegevoegd. 
1. Triage wordt aangescherpt,  
2. de samenwerking met de huisartsen 

door middel van de inzet van de 
praktijkondersteuner jeugd en 

3. het beleggen van regie worden 
toegevoegd.  

 
Hiervoor wordt extra budget aan de 
toegang  gevoegd. Hiernaast wordt de rol 
van de gemeente ten opzicht van de 
opdrachtnemer aangescherpt (zie 
hoofdstuk 5). Met deze nieuwe opdracht 

We hebben dit in het gehele 
document aangescherpt. In 
de inleiding is dit 
aangekondigd en in de 
hoofdstuk 3 en 6 
aangescherpt. 
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bieden we meer (financiële) ruimte voor 
de gemeentelijk toegang om ambulante 
jeugdhulp te bieden. 
Ieder aanbestedingstraject kan leiden tot 
een bezwaar procedure. Hiervoor hebben 
we inkoop ondersteuning van o.a. SP71.  
 
Bij de start van het project hebben we in de 
keuken gekeken bij andere regio’s. 

CDA POH pagina 18 de tekst op over de POH. Er staat een 
zin dit nog niet volledig is. Wat gaan we doen met de 
POH en hoe wordt dat gefinancierd? 

Deze constatering klopt. De tekst is 
inmiddels zowel tekstueel als inhoudelijk 
aangepast. Op dit moment is de 
inventarisatie met de huisartsen nog in 
volle gang. Hierin worden de behoeften van 
de huisartsen in kaart gebracht. Dit kan 
verschillen per huisarts. De kosten voor de 
inzet van een praktijkondersteuner jeugd 
komt voor rekening van de gemeente. In de 
berekening van de gemeentelijke toegang 
wordt  rekening gehouden de inzet van een 
praktijkondersteuner jeugd. het definitieve 
bedrag voor de inzet van een 
praktijkondersteuner jeugd is pas bekend 
wanneer  het lokale plan met de huisartsen 
gereed is..  
 

Mede door deze opmerking is 
de tekst bij de huisartsen 
pagina 22 aangepast. 

 Regie functie is nog onduidelijk beschreven. Graag 
verduidelijken in het definitieve stuk. 

Dank voor deze reactie. De tekst is 
aangepast. 

Mede door deze opmerking is 
de tekst over regie bij 
hoofdstuk 3 aangepast.  

 Hulp moet resultaat opleveren. Dat pagina 7 hulp 
moet een resultaat opleveren. Ieder kind moet hulp 
krijgen . 

Uiteraard moet ieder kind hulp krijgen als 
dat nodig is. We onderschrijven dat er 
kinderen zijn die blijvend hulp nodig 
hebben. Een resultaat hierin zou kunnen 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. 
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zijn dat ouders zelf de regie hebben over de 
hulpvelening. Een ander resultaat hierin 
zou kunnen zijn dat ouder de situatie 
waarin ze zitten accepteren.  

 Naar aanleiding van de vraag door het CDA gesteld 
over Individuele specialistische jeugdhulp op school 
lijkt het net of we juist meer individuele jeugdhulp 
willen. 

We willen meer vormen van collectieve 
jeugdhulp inzetten op scholen. Met 
collectieve jeugdhulp bedoelen we niet op 
dat de jeugdhulp niet meer per 
Burgerservicenummer beschikt, waardoor 
het collectief beschikbaar is in de school en 
ingezet kan worden voor wie het nodig 
heeft. Nu komt het nog te vaak voor  dat als 
er 3 kinderen in 1 klas een schaduw nodig 
hebben er 3 schaduwen in een klas 
aanwezig zijn, dat geeft onrust in een klas. 
We willen toe naar 1 schaduw in de klas 
voor meerdere kinderen. Die ook nog 
andere leerkrachten zou kunnen 
ondersteunen als dat mogelijk is. 

Deze opmerking heeft niet 
geleid tot aanpassing in de 
tekst. Echter is het stuk over 
onderwijs op hoofdlijnen wel 
aangescherpt. 

 Kopjes bij de tabellen roepen vragen op. Hoe moeten 
we dat interpreteren? 

We hebben de kopjes op een aantal 
plaatsen aangepast en de tabellen gevuld. 

Hoofdstuk 2 is aangepast. 

PvdA De regie moet in de toegang zitten. Op dit moment is 
er geen eigenaarschap. 

Wij zijn het eens met de opmerking. We 
hebben regionaal met elkaar afgesproken 
dat we werken met de richtlijn 1 gezin 1 
plan 1 regisseur. Hierin is opgenomen dat 
de ouder of jeugdige zelf mag kiezen wie de 
regisseur is in het traject. Wij vinden dat er 
bij complexe en/of multi-problem 
problematiek altijd een regisseur vanuit de 
gemeentelijke toegang moet zijn. 

Het stuk over regie is 
aangepast in hoofdstuk 3 

 Tijdens wachtlijsten moeten kinderen worden 
vastgehouden. Zodat er altijd hulp is.  
 

Wij willen in de opdracht meenemen dat er 
altijd sprake moet zijn voor een warme 
overdracht er wordt niet losgelaten  

Naar aanleiding van deze 
opmerking is punt 7 in 
hoofdstuk 3 aangescherpt.  
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