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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z - Z/22/067120 

Documentnummer:  309090 

Datum: Dinsdag 5 juli 2022/verzonden 6 juli 2022 

Onderwerp: informatiebrief jeugd en regiovisiemonitor 

Bijlage(n): 1. Toelichting Regiovisiemonitor jeugdhulp;  

2. Regiovisiemonitor jeugdhulp Haaglanden 2021; 

3. Stand van zaken JeugdzorgPlus. 

 

 

Geachte Raad, 

 

Met deze brief en bijlagen willen wij u informeren over de volgende onderwerpen: 

 

- De Regiovisiemonitor jeugdhulp Haaglanden; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 12 september 2022; 

- De evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau jeugdhulp Haaglanden; 

- De landelijke Hervormingsagenda Jeugdhulp;  

- De Jeugdzorgplus. 

 

 

1. Regiovisiemonitor jeugdhulp Haaglanden 

 

In de tweede helft van 2021 hebben de raden van de gemeenten in Haaglanden de Regiovisie 

Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 vastgesteld. De Regiovisie is een meerjarenkader voor de 

gezamenlijke koers in de jeugdhulp. Voorafgaand aan elk jaar wordt er een Uitvoeringsplan 

opgesteld en na afloop van een jaar wordt een geactualiseerde versie van de regiovisiemonitor 

opgesteld. In de bijlage treft u een algemene toelichting op de regiovisiemonitor en de eerste 

proeve van de regiovisiemonitor die informatie bevat over het jaar 2021 (dus van voor de 

vaststelling van de Regiovisie). Omdat de diverse gemeenten in Haaglanden hun raden op 

verschillende manieren informeren over lokale ontwikkelingen (in Wassenaar doen we dat met het 

dashboard jeugd), is in deze versie van de regiovisiemonitor geen lokale vertaling of duiding 

aangebracht. Wij willen graag met u in gesprek op welke manier wij de lokale vertaling van de 

regiovisiemonitor in het vervolg met u kunnen delen. 

 

 

2. Raadsinformatiebijeenkomst 

 

Bij de voorbereiding van de opbouw van de regiovisiemonitor zijn de raden middels een regionale 

bijeenkomst op 28 januari jongstleden geconsulteerd over opzet en inhoud van de monitor. De 

toen toegezegde raadsinformatiebijeenkomst is gepland op 12 september 2022. Tijdens deze 

bijeenkomst zal u toelichting krijgen over de regiovisiemonitor en tevens wordt u op hoofdlijnen 

geïnformeerd over de organisatie van de regionale samenwerking rondom jeugdhulp, alsmede het 

ontwikkelingsproces met betrekking tot sturen op kwaliteit.   
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3. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 

Bij de vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau 

Jeugdhulp Haaglanden (GR SbjH) is bepaald dat een evaluatie plaatsvindt naar het organisatie- en 

samenwerkingsvermogen van deze gemeenschappelijke regeling. Deze evaluatie heeft in het 

eerste kwartaal van 2022 plaatsgevonden en de eindrapportage is recentelijk door het externe 

onderzoeksbureau aan het GR-bestuur opgeleverd. Vanwege de diverse wisselingen van 

portefeuillehouders jeugd in de regio is het Bestuurlijk Overleg Jeugd in nieuwe samenstelling nog 

niet in de gelegenheid geweest om van het rapport en adviezen kennis te nemen en deze te 

bespreken. Bespreking in het Bestuurlijk Overleg Jeugd is nu voorzien in september 2022, waarna 

u het rapport plus de duiding ervan wordt toegezonden door de colleges. 

 

 

4. Landelijke Hervormingsagenda 

Op 30 mei jongstleden heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de colleges en de 

gemeenteraden in Nederland geïnformeerd over het hervatten van de gesprekken over de 

Hervormingsagenda. Sinds 2018 zijn de gemeenten intensief in gesprek met het Rijk over de grote 

tekorten bij de uitvoering van de Jeugdwet. Na bevestiging van de tekorten in extern onderzoek is 

geen overeenstemming tussen het Rijk en de VNG bereikt over compensatie van de gemeenten. 

Dat bracht de VNG tot de (bijzondere) stap om arbitrage in te zetten. De uitkomst hiervan was dat 

het Rijk gemeenten moet compenseren voor de feitelijke tekorten vanaf 2022. Daarnaast is aan 

gemeenten en het Rijk opgedragen een ontwikkelagenda op te stellen om te komen tot betere 

jeugdhulp en een beheersbaar stelsel. Voor 2023 en 2024 heeft het Rijk de gemeenten grotendeels 

gecompenseerd. Voor de jaren erna ligt er een opgave voor Rijk, gemeente en de jeugdhulpsector 

om maatregelen te namen met een besparingspotentieel van circa € 1 miljard structureel vanaf 

2028. Voor onze regio betekent dit de enorme besparingsopgave van ca. € 65 mln.  

 

Het tijdpad voorziet erin dat medio november 2022 de ontwikkelagenda (inmiddels omgedoopt tot 

Hervormingsagenda) wordt vastgesteld. Met elkaar bereiden wij ons onder meer via ambtelijke en 

bestuurlijke participatie in landelijke en regionale bijeenkomsten voor op dit traject en zullen wij u 

tijdig informeren over de maatregelen in onze regio. De kostenbesparende maatregelen zoals wij 

die in onze gemeente uitvoeren, zoals de praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen, komen 

overeen met een (groot) deel van de maatregelen die in de Hervormingsagenda verder uitgewerkt 

zullen worden. 

 

 

5. JeugdzorgPlus 

 

JeugdzorgPlus (JZP) betreft zorg in een gesloten setting, waarbij jongeren op basis van een 

machtiging van de rechter tijdelijk de vrijheid wordt ontnomen en behandeling kan worden 

opgelegd. Veelal vormde de betreffende jongeren een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. 

Eerder dit jaar, op 1 februari 2022, hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de JZP, 

met name betreffende de afbouw van gesloten jeugdhulp (Z/22/062532). Bijkomende effecten zijn 

een sterk dalende vraag (wat overigens positief is) en continuïteitsproblemen bij aanbieders en 

door het vooralsnog ontbreken van voldoende alternatieven. Hierom is in het najaar van 2021 het 

landelijk Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp door de Jeugd Autoriteit in werking gesteld in onze 

regio.  

 

In de bijlage informeren wij u verder over de huidige stand van zaken met betrekking tot de 

ontwikkelingen JZP in onze regio. Op het moment van schrijven verblijven twee jongeren uit 

Wassenaar in een JZP instelling. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


