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Nr. 17-027412 
Status UNANIEM AANGENOMEN 

 

 
Motie voor de vergadering van de raad van: 25-01-2018 
 
 
Onderwerp: Plan van aanpak voor het toewerken naar een sluitende begroting 

Jeugdhulp in 2021  
 
 
De raad, 
 
overwegende dat 
- de gemeenteraad van Hillegom heeft uitgesproken dat voor de begroting 

Jeugdhulp rijksbudget is werkbudget  als uitgangspunt geldt; 
- dit uitgangspunt door een grotere vraag naar jeugdhulp en dalende budgetten van 

uit het rijk nog niet bereikt is; 
- er op dit moment een grote druk ligt op de begroting Jeugdhulp en bij ongewijzigd 

beleid de vraag naar extra middelen alleen maar toeneemt, 
 
van mening dat 
- in 2021 het uitgangspunt rijksbudget is werkbudget  bereikt zou moeten zijn; 
- hiervoor een sterkere sturing op de regionale jeugdhulp in de regio Holland 

Rijnland noodzakelijk is,  
 

gehoord de beraadslaging, 
 
spreekt uit 
- dat voor de zomer van 2018 (bij voorkeur bij de kadernota 2019) er een plan dient 

te liggen voor het toewerken naar een sluitende begroting Jeugdhulp in 2021 
(d.w.z. een begroting waarin de uitgaven in lijn zijn met de beschikbare middelen 
vanuit het Rijk); 

- dat dit plan helderheid dient te geven over de maatregelen die hiervoor worden 
ingezet en de wijze waarop de effecten hiervan tussentijds worden gemeten en 
gerapporteerd, zodanig dat de raad in staat wordt gesteld om tussentijds de 
effectiviteit te beoordelen 

 
en verzoekt het college 

- er in Holland-Rijnlandverband op aan te dringen dat er nog voor de zomer 2018 
een plan ligt dat zich richt op een sterkere sturing op de regionale jeugdhulp, 
waardoor mede bereikt wordt dat in 2021 het uitgangspunt rijksbudget is 
werkbudget  

- er in Holland-Rijnlandverband tevens op aan te dringen nauwlettend te volgen of 
de maatregelen uit dit plan leiden tot het gewenste effect en bij te sturen wanneer 
dit niet het geval is (plan-do-check-act); 

- deze motie te bespreken in het eerstvolgende portefeuillehouderoverleg van 
Holland Rijnland en bij de Tijdelijke WerkOrganisatie Jeugdhulp (TWO); 

- en over dit overleg een terugkoppeling te doen naar de Raad 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Hillegom 25-01-2018,  
 
namens de fracties van   
 
BBH, GroenLinks,  PvdA, D66, 
J.A. van Rijn D. van Egmond A. van Dijk S. Boschma 
 
 
 
 
 
Bloeiend Hillegom,  CDA, VVD, 
M.A.M. Sanders C.J. Hoekstra W.P.E.M. de Goeij 
 


