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1.

Inleiding

1.1
Doel en inhoud stand van zaken jeugdhulp
Het terrein van de jeugdhulp is breed en divers. Van pleegzorg tot jeugdreclassering en van
passend onderwijs tot gesloten jeugdzorg. In het lokaal beleidsplan jeugdhulp ” Hart voor de
Jeugd” staan het toekomstmodel en de diverse beleidsvoornemens per onderdeel beschreven.
Deze stand van zaken notitie “Hart voor de jeugd in de praktijk” beschrijft de uitwerking van
tal van die beleidsvoornemens tot 1 maart. Wat waren we van plan en hoe doen we het in de
praktijk.
1.2
Proces
De voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg heeft plaatsgevonden in samenwerking
met alle gemeenten van Holland Rijnland en waar nodig de aanbieders van de jeugdhulp,
onderwijs etc. De projectleiding is in handen van Holland Rijnland. Holland Rijnland is
inhoudelijk opdrachtgever. Het PHO sociale agenda waarin alle portefeuillehouders
deelnemen, gemandateerd door hun colleges, besluit over de adviezen.
Er waren en zijn tal van regionale werkgroepen actief. Sommige hebben hun opdracht
afgerond en andere lopen nog door.
De werkgroepen bestaan uit medewerkers van diverse gemeenten. De werkgroepen werken
op een betreffend beleidsterrein samen met cliënten, aanbieders en de andere partners zoals
het onderwijs of het zorgkantoor. Ook Servicepunt 71, dat het financieel technisch
opdrachtgeverschap uitvoert, heeft haar deskundigheid ingezet in de diverse werkgroepen.
Waar nodig is extern advies ingewonnen (bijv. juridisch advies van Pels Rijcken). In diverse
werkgroepen zijn deelonderwerpen uitgewerkt tot concrete plannen. Deze notitie geeft een
samenvatting van alle plannen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. In deze stand van zaken
zal naar de afzonderlijke plannen en documenten verwezen worden. In bijlage 2 treft u in
chronologische volgorde de B&W en raadsbesluiten betreffende de jeugdhulp aan. Deze
documenten zijn in de meeste gevallen te vinden op www.oegstgeest.nl en
www.hollandrijnland.net.
1.3
Regionale samenwerking
In Holland Rijnland werken voor de Transitie Jeugdzorg veertien gemeenten samen te weten:
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.
De gemeente Voorschoten heeft besloten bij jeugdhulp samen te werken met de agglomeratie
Haaglanden. Holland Rijnland, Haaglanden en Voorschoten hebben ervoor gezorgd dat de
overgang voor cliënten uit Voorschoten zo geruisloos mogelijk is verlopen. Voorschoten
participeert wel in het AMHK (samenvoeging van AMK en AMHK) waarvan de nieuwe naam
“Veilig Thuis” is. Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD.

1.4
Status van de stand van zaken
Op 1 januari 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Er is nog een aantal zaken
(losse eindjes) dat geregeld moeten worden, waaronder bijvoorbeeld de uitwerking van het
verzekeringsmodel, vormgeving van de ouderbijdrage en de formele oprichting van de
coöperatie (rechtspersoon samengesteld uit de zorgaanbieders die deelnemen aan het JGT).
Dit betekent dat deze stand van zaken een dynamisch document is, waarbij voor sommige
beleidsvoornemens nog besluiten moeten worden genomen en/of eerdere besluiten moeten
worden aangepast. Het kan zelfs zo zijn dat bij het voorleggen van deze stand van zaken in
het college van B&W en de raad, een aantal zaken achterhaald is en een aantal nog uit te
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werken zaken op dat moment uitgewerkt is. De verdere voortgang van de jeugdhulp zal
terugkomen in de 3D monitor.
1.5
Leeswijzer
In het beleidsplan Jeugdhulp “Hart voor de Jeugd” staan beleidsvoornemens geformuleerd.
In deze stand van zaken jeugdhulp wordt de volgorde van de beleidsvoornemens
aangehouden zoals beschreven in het beleidsplan. De beleidsvoornemens en hun stand van
zaken worden weergegeven in een tabel.

2

2.

Stand van Zaken beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

Stand van Zaken

Vroegsignalering zo effectief mogelijk realiseren.

Voor 2015 is het huidige pakket aan
basisvoorzieningen zoveel als mogelijk
gecontinueerd (zoals o.a. jeugdgezondheidszorg,
jongerenwerk, opvoedadviespunt, HomeStart
etc.). Lokaal wordt vooral gewerkt aan een
samenhangend beleid tussen de drie
decentralisaties op cliënt- niveau, waarbij de
preventie en de versterking van de eigen kracht
een grote rol speelt.
In het najaar van 2015 zal het preventieve veld
binnen de gemeente Oegstgeest worden herzien
aan de hand van de ervaringen van o.a. het JGT
en het CJG. De resultaten zullen eind 2015/begin
2016 aan het college worden voorgelegd ter
vaststelling en vervolgens aan de raad ter
informatie.

Lijnen tussen de diverse voorzieningen zo kort
mogelijk houden.

Het CJG (waaronder het JGT), het STO, alle
welzijnsvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen,
kinderopvangcentra en sportvoorzieningen weten
elkaar goed te vinden.
Herziening preventief beleid a.d.h.v. ervaringen.

De relatie en de verhouding van het sociale
(wijk)team en JGT onderzoeken en bepalen.

STO en JGT weten elkaar goed te vinden. Het
JGT behandelt casussen die onder de Jeugdwet
vallen. Indien er sprake is van multi problematiek
wordt er zonodig samengewerkt met het STO.
Indien het STO problemen signaleert die onder
de Jeugdwet vallen, zal het STO samenwerken
met het JGT. Zowel het JGT als het STO werken
met de methodiek één gezin/ één plan.

Onderzoeken hoe de diverse voorzieningen
binnen het CJG en het JGT zich in de toekomst
met elkaar verhouden.

Het JGT is onderdeel van het CJG. De CJG
coördinator heeft de belangrijke taak te zorgen
dat op alle onderdelen van het CJG (JGZ en JGT)
goed wordt samengewerkt. De teamoverleggen
zijn hiervoor een belangrijk instrument.
De samenwerking binnen het CJG (tussen JGZ en
JGT) kan nog beter. Aan de hand van casuïstiek
wordt bepaald hoe er wordt opgeschaald of
afgeschaald.

Kiezen om de basisvorm van het JGT regionaal te
beleggen onder voorwaarde dat de gemeente de
vrijheid heeft om naar eigen inzicht het JGT in te
richten en te plaatsen binnen de eigen sociale
structuur

Het werken met 25 teams (in de gehele regio
Holland Rijnland) van gemiddeld 10 personen
vraagt veel van de huidige aanbieders en
gemeenten. Daarom is in 2014 geïnventariseerd
hoeveel teams en welke samenstelling gemeenten
wensen. Daarbij wordt uitgegaan van een basis
omvang van 2x 28 uur maatschappelijk werk, 2x
28 uur GGZ, 2 x 28 uur jeugdhulpverlening, 1x 28
uur MEE, 1x 28 uur LVB sector, 1,5 x 28 uur voor
toegangsmedewerkers van het huidige Bureau
Jeugdzorg. De medewerkers van MEE en
maatschappelijk werk worden uit reguliere en
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WMO middelen bekostigd, de overige uit de
budgetten voor jeugdhulp. Het JGT in Oegstgeest
is als volgt samengesteld:
Cardea
GGZ
Mee
BJZ
LVB
Kwadraad

2x 28 uur
2x 28 uur
1x 28 uur
1x 28 uur
1x 28 uur
2x 28 uur

In de loop van 2015 zal bekeken worden of deze
samenstelling voldoet en waar nodig zal deze
samenstelling voor 2016 aangepast worden.
Tussen de 24 JGT teams binnen Holland
Rijnland is flexibel werken mogelijk d.w.z. indien
er ad hoc meer expertise nodig is, zullen de teams
elkaar onderling, waar mogelijk ondersteunen.
Er is besloten om een coöperatie op te richten
voor het JGT. Vanuit de gemeenten is als
voorwaarde gesteld dat de coöperatie open moet
staan voor andere en nieuwe aanbieders en dat
gemeenten moeten kunnen sturen. De coöperatie
is in oprichting. Rond mei 2015 zal de coöperatie
opgericht zijn. In de tussentijd zijn er
noodverbanden gelegd d.m.v.
samenwerkingsovereenkomsten tussen de
aanbieders.
Jeugdigen beter betrekken bij hun zorgtraject.

Gedurende het gehele zorgtraject zal de jeugdige
betrokken worden via de methodiek ééngezin –
éénplan (één gezicht). Dit wordt lokaal toegepast
binnen het JGT en het sociaal team. Het
uitgangspunt is dat er niet meer over de jeugdige
en ouders gesproken maar met hen.

Pleegzorg beleggen / Pleegzorg verder
stimuleren.

Verblijf in een gezinsvorm is in principe te
prefereren boven verblijf in residentiële opvang.
Pleegzorg is daarbij een belangrijke zorgvorm.
Daarnaast is pleegzorg een duurzame vorm
jeugdzorg en relatief goedkoop. Helaas haken
veel pleeggezinnen op den duur af, omdat de zorg
hen te zwaar valt. Dit wordt voorkomen door in
regionaal verband pleegzorg te ondersteunen en
stimuleren. Vanaf 1 februari 2015 is een
campagne door Horizon gestart om pleegouders
te werven en de verschillende vormen van
pleegzorg bekendheid te geven.

Het AMHK bij de GGD beleggen.

Het AMHK heet per 1 januari 2015 “Veilig Thuis
en is belegd bij de GGD. Per 1 januari 2015 is er
één gratis landelijk telefoonnummer voor Veilig
Thuis: 0800 2000.
Met de GGD en Jeugdbescherming West
(voormalig Bureau Jeugdzorg) zijn afspraken
gemaakt over de inrichting van Veilig Thuis.

Een nauwe samenwerking realiseren tussen
AMHK, JGT’s en Raad voor de
Kinderbescherming, waarbij aansturing vanuit de

In het samenwerkingsprotocol Raad van de
Kinderbescherming, dat is vastgesteld door het
college van B&W op 25 november 2014 en in
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gemeente wordt gegarandeerd. De GGD
organisatie onder regie van de gemeenten
aanpassen op deze uitbreiding

december 2014 door alle gemeenten van Holland
Rijnland is getekend, is deze samenwerking
gegarandeerd.

De uitvoering van de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering beleggen.

De uitvoering van de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering is belegd bij Jeugdbescherming
West (voormalig Bureau Jeugdzorg).
Naast Jeugdbescherming West kan een maatregel
ook worden uitgevoerd door de William
Schrikker groep (daar waar een verstandelijke
beperking een rol speelt) of door de SGJ
(Stichting Gereformeerd Jongerenwerk/Leger
des Heils (voor identiteitsgebonden zorg)). De
rechter adviseert welke instelling de maatregel
het beste kan uitvoeren. Met Jeugdbescherming
West en bovengenoemde aanbieders zijn
afspraken gemaakt over hoofd- en
onderaannemerschap

De uitvoering van de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering beleggen bij gekwalificeerde
instellingen met het huidige Bureau Jeugdzorg
als hoofdaannemer.

Zie bovenstaande.

De uitvoering van jeugdbescherming en
jeugdreclassering in de regio Holland Rijnland
naadloos laten aansluiten bij het toekomstige
jeugdhulpmodel, JGT en dus werken met één
gezin – één plan.

Als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen
kan de Raad van de Kinderbescherming
onderzoek doen. Voorheen werd zo’n besluit
genomen in het Casusoverleg Bescherming
(COB). Hierbij zaten de Raad en Bureau
Jeugdzorg aan tafel. Vanaf 1 januari 2015 is er
een COB plus, waarbij het COB wordt uitgebreid
met de raadsmelder, de ouders, de gemeente en
zo nodig ook een voogd. De hulpverlener van het
JGT (als casusregisseur) krijgt een belangrijke rol
bij de bespreking binnen het COB plus. Daarmee
komt er een nauwe link met de lokale jeugdhulp.
Het COB plus wordt in deze regio
“Jeugdbeschermingstafel” genoemd. Er wordt
gewerkt aan een warme overdracht tussen het
JGT en het gedwongen kader d.m.v. één
gezin/een plan.
Zie bovenstaande

De overgang van vrijwillig naar gedwongen kader
vloeiend laten verlopen, zodat er geen gescheiden
zorgcircuits ontstaan en er een doorlopend
zorgproces van preventie tot curatie en
bescherming voor de cliënt is.
Jeugdzorgplus regionaal (zo nodig bovenregionaal)
beleggen.

Het regionaal opdrachtgeverschap heeft een
toereikend aanbod van gecertificeerde
instellingen gecontracteerd die Jeugdzorgplus
leveren.

Een traject in de jeugdzorgplus richten op
perspectief en terugkeer naar de eigen omgeving
en herstel van het dagelijks leven (onderwijs
etc.).

Met de jeugdzorgplus zijn inhoudelijke afspraken
gemaakt. Die moeten ertoe leiden dat er nauw
wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de GGZ
(veel jongeren, die aangewezen zijn op de
jeugdzorgplus, hebben gedragsproblemen of
hebben traumatische ervaringen achter de rug).
Er wordt ingezet op trajectplannen die aangeven
hoe er gezamenlijk gezorgd kan worden voor
duidelijkheid over waar een jongere na de
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jeugdzorgplus terecht komt, wat er in de
thuissituatie verandert, hoe een jongere terug
naar school of werk kan etc. Het JGT speelt
hierbij waar nodig en mogelijk een rol.
Voldoende mogelijkheden voor goede nazorg
creëren.

Zie bovenstaande

Korte lijn realiseren tussen het JGT en de politie.

De gemeente subsidieert in 2015 het Jeugd
Preventie Team (JPT) van Jeugdbescherming
West. Het JPT zal lokaal binnen de gemeente een
goede schakel zijn tussen politie en zorg. Zodra
een jongere in aanraking komt met de politie,
wordt gekeken of er meer aan de hand is. Zo ja,
dan wordt het JPT ingezet. Het JPT heeft veel
toegevoegde waarde. De interventies van het JPT
zijn erop gericht het gedrag van de jeugdige tijdig
bij te stellen en te voorkomen dat de jongere
verder afglijdt richting de criminaliteit. De hulp is
snel, concreet, praktisch en gericht op de drie
leefgebieden: gezin, school en vrije tijd. Het JPT
werkt uiteraard zeer goed samen met het JGT.

Nauwe samenwerking realiseren tussen het
Veiligheidshuis, AMHK en het JGT op
casusniveau. Daarbij moet er sprake zijn van 1
continu proces voor de cliënt.

Het Veiligheidshuis heeft als ambitie een
regionaal Veiligheidshuis te zijn voor heel
Hollands Midden. De gemeente Oegstgeest is per
1 januari 2015 aangesloten bij het
Veiligheidshuis. Een andere ambitie was te
groeien naar een Zorg en Veiligheidshuis. Door
de ontwikkelingen rondom de decentralisaties, is
deze ontwikkeling op de lange baan geschoven.
De komende tijd zal bekeken worden hoe het
Veiligheidshuis aansluit op het CJG en daarmee
het JGT en op de nieuwe zorgaanbieders. Tot slot
wordt op termijn de mogelijkheid onderzocht te
komen tot één toegang voor zorg en veiligheid.
De doorontwikkeling van de jeugdhulp in de
regio zal in overleg en samenspraak met het
Veiligheidshuis plaatsvinden.

De crisisdienst beleggen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een 24-uurs
crisisdienst beschikbaar te hebben. Er zijn
momenteel diverse crisisdiensten werkzaam: bijv.
bij Kwadraad, voormalig Bureau Jeugdzorg, GGZ
(Rivierduinen). Aan de aanbieders is gevraagd tot
één integrale regionale crisisdienst te komen van
0-100 jaar. De voorbereiding hiervan stagneerde.
Daarom wordt door gemeenten onderzocht of een
24 uurs crisisdienst aangehaakt kan worden bij
Veilig Thuis. De eerste verkennende gesprekken
worden nu gevoerd. Tot die tijd is er bij
Kwadraad een 06 nummer met achterwacht
beschikbaar. Een uitgewerkt voorstel over de
integrale crisisdienst wordt op dit moment
voorbereid.

Een werkvorm realiseren waar in geval van crisis
coördinatie plaatsvindt van plaatsing van
jeugdigen.

Naast crisisdienst zijn er ook crisisplaatsen, bedden of – interventies. Deze zijn
gecontracteerd via de diverse contracten met
aanbieders. Bij voormalig bureau Jeugdzorg was
het crisisinterventie team (CIT) actief. Het CIT en
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het daarvoor bestemde budget is in 2015
gecontinueerd, in afwachting van verdere
ontwikkelingen. Ook het CIT en het bijbehorend
budget kunnen aangehaakt worden bij de
integrale crisisdienst.
Methodiek één gezin – één plan (één gezicht)
centraal stellen.

Deze methodiek wordt centraal gesteld en is de
basis voor de werkwijze van het JGT en het
Sociaal Team Oegstgeest.

Heldere afspraken maken met huisartsen over
financiering van hulp, triage en diagnostiek

De lokale samenwerking tussen het JGT en de
huisartsen komt goed op gang. In 2014 hebben er
diverse overleggen plaatsgevonden tussen de
gemeente en de huisartsen ter voorbereiding op
de transitie jeugdzorg. Op 10 februari 2015 heeft
een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden
tussen het JGT en de huisartsen van Oegstgeest.
Daarnaast is één jeugd- en gezinswerker GGZ
tevens praktijkondersteuner van één
huisartspraktijk binnen Oegstgeest. Deze
praktijkondersteuner is een belangrijke schakel
tussen de huisartsen en het JGT. Samenwerking
is van groot belang, omdat ook de huisarts naar
alle jeugdhulp mag verwijzen. De huisarts is voor
velen een belangrijke vertrouwenspersoon en
goed op de hoogte van medische en sociale
omstandigheden, zodat ook vanuit dat oogpunt
partijen elkaar veel te bieden hebben. Huisartsen
kunnen het JGT raadplegen voor advies en
basisdiagnostiek. We zien dat in toenemende
mate gebeuren. In de verordening Jeugdhulp
Oegstgeest 2015 staat hoe een verwijzing van een
huisarts tot een zorgtraject en bijbehorende
financiering zal leiden.
Tot slot hechten huisartsen veel belang aan een
goede terugkoppeling, wat in het huidige systeem
vaak onvoldoende gebeurt. Ook hier valt
meerwaarde te behalen. Goede samenwerking
tussen JGT en de huisarts is dus essentieel en
vindt op lokaal niveau plaats.

Afspraken maken over de plaats in het
toekomstmodel en bekostiging van kleine
aanbieders van ggz-hulp, begeleiding en
kortdurend verblijf.

In de proeftuinen waren ook vrijgevestigde ggz
praktijken betrokken. Op die manier is ervaring
opgedaan hoe het beste samengewerkt kan
worden met deze groep aanbieders. De
contractering van de vrijgevestigden gaat via het
Regionaal Opdrachtgeverschap. De lijst met
gecontracteerde vrijgevestigden is te vinden op
de website van Holland Rijnland,
www.hollandrijnland.net.

De toegang tot jeugdhulp laten lopen via het JGT,
huisartsen en medisch specialisten.

In de Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2015 ,
vastgesteld door de raad op 28 oktober 2014, is
verwoord hoe gemeenten in de regio de toegang
tot jeugdhulp vormgeven. Hierin staat ook
beschreven waaraan een gezinsplan moet
voldoen om als beschikking te dienen.

Onderzoeken aan welke voorwaarden het
gezinsplan moet voldoen om als beschikking te
kunnen dienen.

Zie bovenstaande
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De regie van de hulp zoveel als mogelijk bij de
cliënt leggen.

Binnen het CJG en het JGT is door het werken
met de werkwijze één gezin/één plan, de invloed
en betrokkenheid van de cliënt (jongere en/of
ouders) binnen het eigen hulpverleningsplan
geregeld. Hierdoor krijgt de cliënt een
zelfbeschikkingsrecht waarbij de hulpverlener
zich daar waar mogelijk dienstbaar opstelt.

Zorgen voor gelijke behandeling en dat de cliënt
zoveel als mogelijk medezeggenschap krijgt over
de persoon van de hulpverlener.

Wij vragen in onze kwaliteitseisen van alle
aanbieders om diversiteit, levensovertuiging en
culturele identiteit te respecteren. Cliënten
hebben de mogelijkheid om hulp van een
bepaalde aanbieder te vragen mits deze is
gecontracteerd door de gemeenten.

Een goede regionale klachtenregeling realiseren.

Volgens de Jeugdwet zijn de
jeugdhulpaanbieders verantwoordelijk voor het
effectief en laagdrempelig bemiddelen bij en
afhandelen van klachten van cliënten. Dat geldt
voor de grote instellingen maar ook voor de
zelfstandige praktijken. Dit gold al binnen de
verschillende wetten en het is dan ook niet
vreemd dat uit een inventarisatie bij de grote
aanbieders bleek dat zij al een klachtenregeling
hebben. Een steekproef bij kleinere aanbieders
laat zien dat ook zij aan de regels m.b.t. de
klachtbehandeling voldoen.
Op dit moment wordt geen regionale
klachtenregeling en klachtencommissie opgezet.
Op termijn wordt hier opnieuw naar gekeken.
Voor de klachtenbehandeling bij de JGT’s leggen
we de verantwoordelijkheid bij de aanbieder, c.q.
gezamenlijke werkgevers van JGT leden .
Gemeenten kunnen klachten ontvangen over
bejegening door ambtenaren. Elke gemeente
heeft nu al een klachtenregeling.
Cliënten kunnen bezwaar maken, indien zij in
bezit zijn van een beschikking. In de Verordening
Jeugdhulp Oegstgeest 2015 is gesteld dat een
beschikking niet altijd noodzakelijk is voor de
aanvraag van jeugdhulp. Het gezinsplan kan
volstaan. Een beschikking kan altijd nog achteraf
worden aangevraagd, zodat men in de
gelegenheid is bezwaar aan te tekenen.

Zorgen voor een regionale onafhankelijke
vertrouwenspersoon, mogelijk in aansluiting op
landelijke afspraken.

Volgens de Jeugdwet moeten ouders en
jeugdigen een beroep kunnen doen op een
onafhankelijk vertrouwenspersoon. Om de
onafhankelijkheid te waarborgen, is deze
vertrouwenspersoon aangesteld door de
gezamenlijke gemeenten. Het Advies- en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een
onafhankelijke organisatie voor
vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van alle
gemeenten onder regie van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) deze landelijke
functie van vertrouwenspersoon uit. Het doel is
vragen over de (rechts)positie, en/of problemen
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en klachten over het functioneren van
jeugdzorgorganisaties (waaronder ook
Jeugdbescherming West, Veilig Thuis, Raad voor
de Kinderbescherming, JGT’s) snel ,
laagdrempelig en adequaat op te lossen.
De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten.
Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen
uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet
voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar
maken via de formele klachtenprocedure. Ook in
dat geval kan de vertrouwenspersoon
ondersteuning bieden. Jeugdigen die in de
instellingen wonen en/of behandeld worden,
krijgen frequent een vertrouwenspersoon op
bezoek.
De jeugd- en gezinswerkers nauw verbinden met
alle vormen van onderwijs.

In het primair onderwijs heeft elk JGT nauwe
contacten met de scholen in het werkgebied. De
eerste ervaringen zijn positief: er wordt snel
geschakeld en hulp geboden.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO)
en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn
afkomstig uit diverse gemeenten. Regionale
bekostiging van hulp binnen het VO is nodig,
omdat anders de gemeente van vestiging de
kosten betaalt. Daarom is afgesproken dat er in
totaal 10 fte wordt toegevoegd aan de JGT’s van
de gemeenten waarin scholen voor voortgezet
onderwijs (VO’s) gevestigd zijn. In de gemeenten
die een VO vestiging hebben worden de JGT’s
hiervoor uitgebreid. Met de
samenwerkingsverbanden wordt bepaald op
welke scholen/gebieden dat gebeurt en welke
deskundigheid gewenst is (maatschappelijk werk,
ggz of jeugdhulpverlening).
Wanneer er meer zorg nodig is dan alleen op
school, legt het JGT contact met het JGT uit de
woonplaats van de leerling.

Motie 2 : Succesvolle aanpak Thuiszitters

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) het
afgelopen schooljaar de groep “thuiszitters” en
“zorgleerlingen” duidelijker heeft gedefinieerd.
Een thuiszitter is een jongere die op school staat
ingeschreven, maar zonder geldige reden of
vrijstelling van leerplicht meer dan 4 weken heeft
verzuimd. Een zorgleerling is een jongere die om
lichamelijke of psychische redenen, soms in
afwachting van een behandeling, meer dan 4
weken niet in staat is om naar school te gaan. Het
aantal thuiszitters en zorgleerlingen binnen
Holland Rijnland (81) is nog niet afgenomen en
blijft een belangrijk aandachtspunt. Eind
schooljaar 2013-2014 telde Oegstgeest 1
thuiszitter (geplaatst in hulpverleningstraject) en
2 zorgleerlingen (waarvan 1 teruggekeerd in het
onderwijs). Uit onderzoek door het RBL is
duidelijk geworden dat er niet voor elke
(zorg)leerling binnen de regio een passende
onderwijsplek is. Tegenstrijdige wet- en
regelgeving, die maken dat niet tegelijk
aanspraak kan worden gemaakt op onderwijs én
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zorg, is bij het Ministerie aangekaart. Tussen het
RBL en de samenwerkingsverbanden is de
“Handreiking schoolverzuim en voorkomen van
thuiszitters” opgesteld, waarin de “Beleidstafel
thuiszitters” de opdracht krijgt passende
(maatwerk) onderwijs te organiseren.
Doelstellingen voor de periode 2015-2018 zijn (1)
iedereen die in staat is onderwijs te volgen een
passende onderwijsplek in de regio en (2)
vrijstellingen van leerplicht op basis van
psychische/lichamelijke gronden met 50%
reduceren.
Behaalde resultaten worden jaarlijks door het
RBL aan de gemeente gerapporteerd.
De ouders en/of jeugdige, het onderwijs en de
jeugd- en gezinswerker een gezamenlijk hulpplan
laten opstellen volgens de principes van één gezin
– één plan en elkaar op de hoogte laten houden
over de voortgang van de hulp uit dit plan.

Bij hulpvragen wordt er gewerkt met een
gezamenlijk ondersteuningsplan/ één gezin één
plan.
In het plan wordt bepaald wie de regie heeft en
wordt afgesproken hoe de communicatie over de
hulpverlening verloopt.

Het gezamenlijk hulpplan zowel de
ondersteuning vanuit de school, jeugdhulp als
andere ondersteuning vanuit het gemeentelijk
domein laten omvatten.

Zie bovenstaande

Afspraken maken rondom dyslexiezorg, waarbij
duidelijk wordt wat onder de zorg van onderwijs
en de zorg van de gemeente valt.
- Bovengenoemde punten bespreken
met het mbo en nader uit te werken,
waarbij het Regionaal Bureau
Leerplicht (RBL), tenminste op het
niveau van het V(S)O en het MBO
nauw wordt betrokken.
De ontwikkelagenda op sub regionaal
niveau verder uitwerken en op
structurele basis het overleg tussen
de gemeente en de
samenwerkingsverbanden
voortzetten.

Voor de inzet van ernstige, enkelvoudige
dyslexiezorg zijn afspraken gemaakt tussen het
onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders.
Gemeenten hanteren bij de contractering van de
zorgaanbieders dezelfde eisen als de
zorgverzekeraar tot nu toe heeft gesteld.
Belangrijk is daarbij de kwaliteit van diagnostiek.
Het onderwijs is tevreden over de huidige inzet
van dyslexiezorg. Aanbieders moeten aangesloten
zijn bij één van de twee landelijke
kwaliteitscentra. Het onderwijs is geïnformeerd
over de te volgen procedure bij doorverwijzing
van leerlingen naar de EED-zorg.
Met het MBO worden nadere afspraken gemaakt
in 2015. Dit zal voorbereid worden via de
regionale werkgroep 16+ die in 2015 van start
gaat.

Lokale sturing verder vormgeven. Gaan we
sturen op individu en de daaraan gekoppelde
interventie?

Vanwege de privacy is het niet mogelijk om lokaal
te sturen op individu en de daaraan gekoppelde
interventie. Alleen in geval van een calamiteit of
crisis kan er gestuurd worden op één individuele
casus.

De subsidierelatie met aanbieders herijken.

Het lokale preventieve beleid zal aan de hand van
de ervaringen van het JGT/CJG in 2015 herzien
worden. Dit betekent ook dat de lokale
subsidierelaties herijkt zullen worden. De
verwachte prestaties worden opgenomen in de
beschikkingen en/of uitvoeringsovereenkomsten.

Bij de ontwikkeling van het toekomstmodel het
uitgangspunt “daar waar dat loont en moet
samenwerken in Holland Rijnland verband” laten

Op 22 mei 2014 heeft de raad ingestemd om de
uitvoering en coördinatie van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap jeugdhulp te beleggen bij het
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gelden.

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Voor technisch opdrachtgeverschap wordt
gebruik gemaakt van de expertise van het
Servicepunt71 dat daarbij samenwerkt met
Stichting RIJK. Het inhoudelijk
opdrachtgeverschap is belegd bij Holland
Rijnland. De afspraken zijn voor een periode van
twee jaar gemaakt (vastgelegd in de
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 20142016). Deze is vastgesteld door het college van
B&W op 25 november 2014.
Met ingang van 1 januari 2015 is het Regionaal
Opdrachtgeverschap van start gegaan onder de
naam Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp
(TWO).

Een voorstel maken voor een regionaal
samenwerkingsmodel.

Zie bovenstaande.

De jeugdhulp in het gedwongen kader en de
specialistische jeugdhulp regionaal contracteren.

Dit voert het TWO uit.

Voor de JGT basisafspraken maken met de
aanbieders.

Dit is uitgevoerd in de contractering van de
zorgaanbieders die deelnemen in de JGT’s.

Onderzoeken of gecombineerd kan worden met
de inkoop van die onderdelen van specialistische
ondersteuning binnen de WMO die op regionaal
niveau worden ingekocht.

De eerste ervaringen leren dat dit niet loont.
Desalniettemin zal in incidentele gevallen
gekeken worden naar een combinatie. Dit kan
voorkomen bij 18plussers die via een warme
overdracht via de Jeugdhulp overgaan naar hulp
die valt onder de Wmo.

Kiezen voor een regionale bekostiging van het
JGT.

De gemeente heeft de definitieve samenstelling
van het JGT bepaald. De gemeenschappelijke
wensen en afspraken zijn bij elkaar genomen en
regionaal ingekocht, voor zover het om inkoop uit
het jeugdbudget gaat, waarna de kosten bij de
gemeenten op basis van het aantal FTE worden
gedeclareerd.
Het JGT krijgt geen beschikking over
zorgbudgetten en zorgvolumes.
Er is voor 2015 gekozen voor het
verzekeringsmodel. Dit model zal ook gelden
voor de PGB’s.
Het verzekeringsmodel voor de PGB’s is
uitgewerkt

Onderzoeken of het JGT beschikking kan krijgen
over zorgbudgetten en zorgvolumes.
Kiezen voor solidariteit en risicospreiding op
regionaal niveau.
Een regionaal voorstel opstellen over de wijze
waarop gemeenten financieel samen willen
werken op het gebied van solidariteit en
risicospreiding.
De noodzaak van een regionale kwaliteitstoets op
gemeentelijke investering in preventie en
vroegsignalering onderzoeken.

Een voorstel uitwerken op 3D niveau over
prestatiesubsidies.
Een voorstel uitwerken over de wijze van
financiering via contracteren of subsidiëring,

Op dit moment wordt er gezamenlijk (alle
Holland Rijnland gemeenten samen) bekeken
wat wij als gemeenten gezamenlijk noodzakelijk
vinden om als diensten te hebben om de
preventie en vroegsignalering te waarborgen.
Voor preventie geldt lokaal maatwerk, maar daar
waar het loont regionaal optrekken
Dit voorstel wordt niet uitgewerkt, maar in de
nieuwe subsidiebeschikkingen zullen de
prestaties scherper benoemd worden.
De inkoop voor 2015 is gebaseerd op landelijke
afspraken en wettelijke voorwaarden.
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mede op basis van landelijke afspraken en
wettelijke voorwaarden.
Voorstel uitwerken over de plaats binnen het
nieuwe stelsel van de kleine aanbieders, die nu
hulp bieden binnen de zorgverzekeringswet en
AWBZ.

Voor 2015 is de zorgcontinuïteit bij de kleine
aanbieders gewaarborgd.
Voor de inkoop van 2016 is dit een
aandachtspunt.

Zorgen dat de huidige aanbieders onder
voorwaarden in 2015 en 2016 de zorg voor de
Oegstgeester jeugd waarborgen.

De zorgcontinuïteit is in 2015 gewaarborgd en de
zorg voor de Oegstgeester jeugd in 2016 zal
gewaarborgd worden.

Formuleren van de lokale eisen voor de kwaliteit
van de jeugdhulp als voorwaarde bij de te
verstrekken subsidie.

De lokale eisen staan verwoord in de
uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en
de zorg aanbieder

Kiezen om in regionaal verband de landelijke en
regionale kwaliteitseisen vast te leggen.

De Jeugdwet beschrijft in hoofdstuk 4 uitgebreid
de eisen aan jeugdhulpaanbieders en
gecertificeerde instellingen. Zowel op het gebied
van opleidingen (minimaal hbo) als op het terrein
van klachtenregelingen, cliëntbetrokkenheid etc.
Het Rijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de aanbieders. Het landelijke toezicht wordt
uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de
Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).
Uitvoerders van jeugdhulp in Holland Rijnland
voldoen aan deze kwaliteitseisen.
Bij de inkoop van jeugd zijn 7 zorginhoudelijke
percelen ingekocht nl:
- Jeugd en opvoedhulp
- Gesloten jeugdzorg
- Jeugdbescherming en
jeugdreclassering
- Specialistische zorg voor ernstige
enkelvoudige dyslexie
- Generalistische basis geestelijke
gezondheidszorg jeugd (GBGGZ)
- Specialistische geestelijke
gezondheidszorg jeugd (SGGZ)
- Kinderen met een beperking
In de contracten en percelen zijn ook
kwaliteitseisen opgenomen. De contracten en
percelen zijn terug te vinden op de site van
Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/themasprojecten/jeugdhulp/aanbiedersjeugdhulp/inkoopstukken-jeugdhulp

Zorgen dat er in 2014 een regionale set van
kwaliteitseisen komt, bestaande uit een
combinatie van landelijke en regionale
kwaliteitseisen.

Zie bovenstaande.

Vertalen van de regionale set van kwaliteitseisen
in effect- en prestatie-indicatoren die gericht is
op de inhoudelijke doelen van onze jeugdhulp.

Dit is te vinden in de bovengenoemde contracten
en percelen

De kwaliteitseisen en de verantwoording niet
laten leiden tot onnodige bureaucratie.

De nieuwe manier van werken m.b.v. o.a. de
JGT’s en aansluiting bij de KING monitor, leidt
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niet tot onnodige bureaucratie.
Een uitgewerkt escalatiemodel opstellen in 2014,
inclusief afspraken rondom politieke
verantwoording en de mate van betrokkenheid
bij casuïstiek.

De jeugdzorg is een kwetsbaar terrein. Iedereen
kent voorbeelden uit het land van casussen die
een dramatisch einde kennen. Met de transitie
jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en
zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de
lokale (politiek bestuurlijke) agenda. Met een
calamiteit wordt bedoeld: “niet beoogde of
onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een
ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van
een jeugdige of een ouder heeft geleid”.
Voor calamiteiten geldt een meldingsplicht aan
de inspectie. Het is van belang om bij een
calamiteit de rolverdeling tussen gemeente en
instelling af te bakenen. De gemeente heeft een
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De instelling
heeft de operationele verantwoordelijkheid.
In 2015 wordt een regionaal calamiteitenplan
uitgewerkt. Lokaal wordt gewerkt aan een
generieke aanpak voor het beheersen van
(dreigende) maatschappelijke onrust.

Onderzoeken op welke manier Oegstgeest de
budgetten wil verdelen over de verschillende
taken/opgaven.

De Notitie Jeugdhulp die op 30 september 2014
door het college van B&W is vastgesteld geeft
meer duidelijkheid over de verdeling van de
budgetten. Deze notitie is te vinden op de website
van Holland Rijnland. De begroting Jeugdhulp
wordt in de loop van 2015 herzien.

Onderzoeken wat de consequenties zijn voor de
regierol van de gemeente voor tijd en capaciteit.
Staan deze kosten in verhouding tot de verwachte
kosten die bespaard worden op jeugdhulp?

Voor de gemeenten betekent dit een verhoging
van de capaciteit. Voor het Rijk en Provincie
betekent dit een besparing. Het is niet bekend
hoe de verhoging bij gemeente en besparing bij
Rijk en Provincie zich tot elkaar verhouden.
Mede door het feit dat de transformatie zich nog
moet bewijzen.

Onderzoeken welke verplichtingen nog doorlopen
n.a.v. transitiearrangementen, zeker door
verwachte tijdelijke stijging van de vraag in 2014
en om hoeveel budget dit gaat.

Dit is onderzocht door het TWO en hier zijn de
contracten op gebaseerd om de zorgcontinuïteit
te garanderen.

Onderzoeken welke kosten zijn gemoeid met de
kwaliteitseisen.

De kosten van de kwaliteitseisen kunnen niet
onderzocht worden. De Jeugdwet beschrijft in
hoofdstuk 4 uitgebreid de eisen aan
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde
instellingen Het Rijk is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de aanbieders. Het landelijk
toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie
Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid
en Justitie (IVenJ). Uitvoerders van de jeugdhulp
in Holland Rijnland voldoen aan deze
kwaliteitseisen.

Onderzoeken hoe we ervoor zorgen dat de
uitgaven binnen het budget blijven en

De transformatie is o.a. door de inzet van JGT’s
van start gegaan vanaf 1 januari 2015. In 2015
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bezuinigingen worden gerealiseerd ( het
uiteindelijke doel is 15% rijksbezuiniging in
2017).

loopt de verplichting zorgcontinuïteit te borgen.
Pas vanaf 2016 zal duidelijk worden wat door de
nieuwe manier van werken (transformatie) voor
bezuinigingen met zich meebrengt. De resultaten
van de monitor zullen hierover een beeld geven.

Onderzoeken hoe Oegstgeest afspraken kan
maken met huisartsen en zorgverzekeraars over
de doorverwijzingen naar jeugdhulp in verband
met kostenbeheersing.

Gemeenten moeten zeker niet op de stoel van de
huisarts gaan zitten. Op dit moment heeft de
gemeente regelmatig overleg met de huisartsen
waarin over en weer de verwachtingen en
werkwijzen worden uitgesproken en waar de
korte lijn tussen de huisarts en het JGT wordt
versterkt.

Onderzoeken wat de gevolgen zijn van het
herziene woonplaatsbeginsel.

In de meicirculaire 2014 is het budget voor de
jeugdzorg voor 2015 verlaagd in vergelijking met
het bedrag wat in de meicirculaire 2013 stond
genoemd.
In de meicirculaire 2014 is Oegstgeest op 95%
van het genoemde bedrag in de
decembercirculaire 2013 gezet, dit was de
maximaal mogelijke daling.
Het woonplaatsbeginsel zal een hele kleine
invloed hebben gehad op deze daling. Het
woonplaatsbeginsel houdt in het kort nl. het
volgende in: De verantwoordelijke gemeente is in
beginsel de gemeente waar de ouder met het
gezag woont. Bij een verhuizing, wijziging van het
gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt,
verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie
moet er opnieuw met behulp van het stappenplan
worden bepaald welke gemeente op dat moment
de verantwoordelijke gemeente is, vragen zoals
o.a. wie heeft de voogdij en betreft het voorlopige
voogdij, tijdelijke voogdij of instellingsvoogdij,
wat is het hoofdverblijf van de jeugdige na
scheiding, komen aan de orde.

Onderzoeken hoe Oegstgeest omgaat met PGB en
deze vastleggen in een verordening.

Het beleid omtrent de PGB staat beschreven in de
Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2015 en
Nadere Regels Jeugdhulp Oegstgeest 2015.
Voor het persoonsgebonden budget jeugdhulp
(pgb) heeft het college op 2 december 2014 een
overgangsrecht vastgesteld.
Om te voorkomen dat door de transitie van de
jeugdhulp gaten vallen in de jeugdhulpverlening
die wordt bekostigd met een pgb jeugdhulp,
worden indicaties die in januari 2015 , februari
2015 en maart 2015 aflopen, verlengd tot uiterlijk
1 mei 2015, indien de jeugdhulp nog noodzakelijk
is. Dit overgangsrecht is regionaal afgesproken
In februari 2015 is een regionale werkgroep PGB
gestart, waarin coaches van JGT’s, JGT
medewerkers en beleidsambtenaren jeugd
deelnemen. Oegstgeest neemt deel met een
beleidsambtenaar jeugd namens de subregio.
Deze werkgroep is in het leven geroepen omdat
de pgb Jeugdhulp nieuw is voor zowel de
uitvoering als de gemeente en er nog veel van
elkaar valt te leren. Verder is het van belang dat
men regionaal op dezelfde wijze met het

14

toewijzen van pgb’s omgaat omdat het pgb
jeugdhulp onder het verzekeringsmodel zal
vallen.
Zoals al eerder opgemerkt, de uitwerking van het
verzekeringsmodel zal in het eerste kwartaal 2015
worden afgerond. Eerdere afspraken hierover zijn
terug te vinden in de Notitie Jeugdhulp.
Onderzoeken hoe Oegstgeest omgaat om met de
Eigen Bijdrage en deze vastleggen in een
verordening.

De ouderbijdrage zal via het regionaal
opdrachtgeverschap lopen. De procedure rond de
ouderbijdrage moet nog uitwerkt worden.
Besloten is om de inning van ouderbijdrage op te
schorten door het niet aanleveren van de
gegevens aan het CAK totdat het rijk op basis van
aangekondigd onderzoek een definitief standpunt
heeft bepaald.
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen
AMK
AMHK
AWBZ
BJZ
3D
DBC
CAK
CIT
CIZ
CJG
COB
EED
GBGGZ
GGZ jeugd
GGD
ICT
IGZ
IJZ
IVenJ
JGZ
JGT
JPP
JPT
LVB
LWOO
MBO
OOGO
SGGZ
PGB
PO
SBO
SGJ
SHG
STO
TWO
VB
VNG
VO
VOG
(V)SO
Wmo

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bureau Jeugdzorg
3 Decentralisaties, te weten werk, Wmo, jeugd
Diagnose behandel combinatie
Centraal Administratie Kantoor
Crisis Interventie Team
Centraal Indicatieorgaan Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Casusoverleg Bescherming
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg jeugd
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (ook jeugd-ggz, j-ggz)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Informatie- en communicatietechnologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie Jeugdzorg
Inspectie Veiligheid en Justitie
Jeugdgezondheidszorg
Jeugd- en Gezinsteam
Jeugdpreventieproject
Jeugdpreventieteam
Licht Verstandelijke Beperking
Leerwegondersteunend onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Op overeenstemming gericht overleg
Specialistische geestelijke gezondheidszorg jeugd
Persoonsgebonden budget
Primair onderwijs
Speciaal Basisonderwijs
Stichting Gereformeerd Jeugdwerk
Steunpunt Huiselijk geweld
Sociaal Team Oegstgeest
Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap
Verstandelijke beperking
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voortgezet onderwijs
Verklaring omtrent gedrag
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Wet maatschappelijke ondersteuning

16

Bijlage 2: B&W besluiten en Raadsbesluiten Jeugdhulp
Visie Jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee”
Besproken in de raad op 28 maart 2013
Deze visie was de basis van het beleidsplan en het daarbij horende toekomstmodel.
Visienota “Nieuw sociaal domein in Oegstgeest”
Besproken in de raad in december 2013
Deze visie was de basis van het beleidsplan en het daarbij horende toekomstmodel.
Lokale Beleidsplan Jeugdhulp “Hart voor Jeugd”
Vastgesteld in het college van B&W op 14 januari 2014 en in de raad op 27 februari 2014
Dit beleidsplan geeft met de aangegeven beleidsvoornemens richting aan het nieuwe te
vormen jeugdhulpstelsel.
Het regionaal opdrachtgeverschap
Vastgesteld in het college van B&W op 15 april 2014 en in de raad op 22 mei 2014
Na regionale beleidsvoorbereiding stelt het college de raad voor het opdrachtgeverschap voor
jeugdhulp met de gemeenten van de regio Holland Rijnland gezamenlijk vorm te geven en uit
te voeren en dit te beleggen bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Brief betreffende verzoek tot dienstverlening inclusief de indicatoren
Vastgesteld in het college van B&W op 8 juli 2014
Op 20 mei 2014 heeft de raad het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp voor de
Holland Rijnland gemeenten vastgesteld. Op 10 juni 2014 is er een bijeenkomst van de raad
geweest waarbij de discussie over de sturingsindicatoren jeugdhulp centraal stond. De
uitkomsten van deze raadsdiscussie over de sturingsindicatoren jeugdhulp zijn in de brief aan
het DB van Holland Rijnland betreffende het verzoek tot dienstverlening opdrachtgeverschap
Jeugdhulp verwerkt. Deze brief heeft de raad in kopij via een raadsmededeling d.d. 8 juli
2014 ontvangen.
Notitie Jeugdhulp
Vastgesteld in het college van B&W op 30 september 2014
De Notitie Jeugdhulp 2015 geeft inzicht in de strategische afwegingen met betrekking tot
contractering en geeft verdere invulling aan uitvoerende zaken zoals sturing, bekostiging
(reservering bedragen voor de lokale en regionale inkoop van jeugdhulp) en beheersing.
Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2015
Vastgesteld in het college van B &W op 30 september 2014 en in de raad op 30 november
2014.
De Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening op te stellen. De wet geeft aan de
dat de verordening in elk geval de verhouding met de burger moet regelen. De verordening
jeugdhulp gaat met name over welke jeugdhulpvoorzieningen er beschikbaar zijn en hoe de
toegang tot deze voorzieningen wordt geregeld, zoals het instellen van de JGTs.
Beleidsregels Jeugdhulp Oegstgeest 2015
Vastgesteld in het college van B&W op 25 november 2014
De verordening Jeugdhulp stelt dat het college op een aantal onderdelen de nadere regels
stelt. De nadere regels gaan over de volgende onderdelen:
- Persoonsgebonden budget (pgb)
- Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) aan te wijzen als vrij toegankelijk
- Medezeggenschap
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Samenwerkingsprotocol Raad van de Kinderbescherming
Vastgesteld in het college van B&W op 25 november 2014
De Jeugdwet verplicht de gemeenten om afspraken met de Raad van de Kinderbescherming
te maken en deze vast te leggen in een samenwerkingsprotocol.
In het gedwongen kader ligt de nadruk op het zoveel mogelijk voorkomen van maatregelen en
ook hier zijn ouders nauw betrokken. We proberen de administratieve druk zoveel mogelijk
te beperken en zijn als gemeenten sturend, maar ook lerend en faciliterend. Er is gekozen
voor nauwe regionale samenwerking uit oogpunt van efficiency, sturingskracht en
kennisdeling. Bij de contractering is weliswaar uitgegaan (omwille van de verplichte
zorgcontinuïteit ) van bestaande aanbieders, maar er is ook ruimte gegeven aan nieuwe
initiatieven en aanbieders.
Dienstverleningsovereenkomst met Holland Rijnland en Volmachtverlening (betreffende het
regionaal opdrachtgeverschap_
Vastgesteld in het college van B&W op 25 november 2014
Overgangsregeling PGB Jeugdhulp
Vastgesteld in het college van B&W op 2 december 2014
Op 2 december 2014 heeft het college een besluit genomen over het Persoonsgebonden
budget (pgb). Om te voorkomen dat door de transitie van de jeugdhulp gaten vallen in de
jeugdhulpverlening die wordt bekostigd met een pgb, worden indicaties die in januari,
februari en maart aflopen, verlengd tot uiterlijk 1 mei, indien de jeugdhulp nog noodzakelijk
is.
Mandatenregeling Jeugdhulp
Vastgesteld in college van B&W op 16 december 2014
In de Jeugdwet 2015 en in de Verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2014 zijn aan het college
van burgemeester en wethouder bevoegdheden toegekend om besluiten te nemen die de
burger betreffen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan het college
besluitbevoegdheden overdragen aan medewerkers binnen de eigen organisatie of aan niet
tot de gemeentelijke organisatie behorende functionarissen.
Privacyprotocol Jeugdhulp
Vastgesteld in het college van B&W op 16 december 2014
Uitvoering van de aan het college toegekende taken in het kader van de Jeugdwet 2015 en de
bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) maken het nodig om de
gegevensverzameling en verwerking in een Privacyprotocol te regelen. Het college is
verantwoordelijk voor de gegevens en de gang door de keten van de bij de jeugdhulpverlening
betrokken instellingen en professionals. In de Verordening Jeugdhulp is geregeld dat de
gegevensverzameling niet kan beginnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene. Het Privacy protocol geeft uitvoering aan de in de Wbp opgenomen rechten van
de gegevensverstrekker en van de gegevens van de ontvanger. Daarnaast zijn in het Privacy
protocol de verplichtingen van de verantwoordelijke voor het gegevensbeheer opgenomen.
Overgangsrecht Zorg in Natura
Vastgesteld in het college van B&W op 27 januari 2015
Op 27 januari 2015 heeft het college een besluit genomen over het overgangsrecht inzake
jeugdhulp indicaties van gespecialiseerde jeugdhulp in natura. De indicaties die vóór 1 mei
2015 aflopen worden met maximaal drie maanden verlengd. Het gaat om een
overgangssituatie. Ouders en jeugdigen die jeugdhulp krijgen met een indicatie die in de
eerste maanden van 2015 afloopt, verkeren in onzekerheid als verdere hulp nodig is. Om
optimale zekerheid te bieden in het continueren van zorg, wordt daarom de zorg aan deze
jeugdigen voor korte duur verlengd, in het geval de hulpvraag nog steeds aanwezig is. Deze
maatregel moet voorkomen dat er onverhoopt gaten vallen in de hulpverlening aan
jeugdigen.
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Ouderbijdrage Jeugdhulp
Vastgesteld in het college van B&W op 10 maart 2015.
Oegstgeest heeft, net als nadere gemeenten in Holland Rijnland, de keuze gemaakt om de
ouderbijdrage die ouders op grond van de nieuwe Jeugdwet voor verschillende vormen van
jeugdhulp moeten betalen, voorlopig niet te innen. Er zitten zoveel inhoudelijke en
praktische bezwaren aan de regeling, dat zorgvuldige uitvoering niet mogelijk is.
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