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Voorstel nummer L

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 7 oktober

Agendapunt: 6

Onderwerp: aanscherping visie Leidse regio Jeugdhulp

Onde rgetekende( n) stelt/ste I len het volgende a me ndeme nt voor:

Aan de uitgangspunten (a, b en c) toe te voegen:
- d. Ontschotting met het bredere sociale domein en buiten het sociaal domein (bijvoorbeeld

wonen) te realiseren, en in de nadere uitwerking in te gaan op wat dat vraagt in de werkwijze
van de gemeente en in de werkwijze van professionals;

- e. Voor specialistische vormen van jeugdhulp, zoals jeugdbescherming- en jeugdreclassering,
gesloten jeugdzorg, verblijf en behandeling van jongeren met een beperking, crisishulp,
pleegzorg, en specialistische GGZ zoveel mogelijk te werken met gelijke contractvoorwaarden
binnen Holland Rijnland ten einde administratieve lasten te beperken;

- f. ln de uitwerking in een kaderstellende notitie over zorglandschap en toegang aandacht te
besteden aan specifieke Leiderdorpse elementen, zoals de wijze waarop ons lokale veld is
georganiseerd.

Op onderdeel d: We zouden graag zien hoe ontschotting de komende jaren concreet gestalte krijgt
en wat dit vraagt in de werkwijze van de gemeente en van professionals. Het is niet de rol van de
raad om precies voor te schrijven hoe dat moet, maar we zien wel graag in de nadere uitwerking hoe
ontschotting concreet gestalte krijgt, omdat we weten dat het uitspreken van die wens in een visie
op zichzelf geen verandering tot stand brengt.

Op onderdeel e: ln de visie wordt aangegeven dat samenwerking bij contractering en backoffice op
Holland Rijnland niveau wordt overwogen. Dat vinden wij onvoldoende concreet. ln de schrÍftelijke
inspraakronde hebben veel aanbieders gewezen op het risico van admÍnistratieve lasten voor
aanbieders die voor meerdere regio's werken en die specifieke hulp bieden die ook in Leiderdorp
nodig is, zoals pleegzorg, specialistische behandeling bij autisme of eetstoornissen of hulp voor
jongeren met een verstandelijke beperking. Daarom stellen wij voor binnen Holland Rijnland met
zoveel mogelijk gelijke contractvoorwaarden te werken, met als doel om administratieve lasten te
beperken en kostenverhoging te voorkomen.

Op onderdeel f: Met vier gemeenten zou het ook mogelijk moeten zijn om specifieke
aandachtspunten per gemeente mee te geven. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop
we ons welzijn hebben georganiseerd.
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