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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/59687   
Documentnummer:  274391 
Datum: Dinsdag 9 november 2021 
Onderwerp: Verlenging convenant jeugdgezondheidszorg, verzonden op 11 

november 
Bijlage(n): 1. Convenant jeugdgezondheidszorg 2022-2027 

2. Evaluatie Lysias 
 

Geachte Raad, 

Met deze brief informeren wij u dat op 11 november 2021, wethouder Zweerts de Jong, samen met 
de wethouders van andere deelnemende gemeenten haar handtekening zal zetten onder het 
convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West 2022-2027.  

De gemeente Wassenaar werkt met de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-

Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, en Zoetermeer (de zogenaamde H8) samen op 
het gebied van jeugdgezondheidszorg. Deze samenwerking tussen de gemeenten en de 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ-ZHW) is vastgelegd in een convenant.  

Het huidige convenant loopt eind 2021 af. Op verzoek van de 8 gemeenten heeft een extern 
bureau (Lysias) het convenant in 2020 uitgebreid geëvalueerd. De samenwerking en 

dienstverlening werden als positief beoordeeld en derhalve heeft het college op 2 februari 2021 

besloten tot verlenging. De aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport (zie bijlage 2) zijn al 
grotendeels in uitvoering en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe convenant (bijlage 1). 

Een van de aanbevelingen was om het convenant in plaats van vier jaar naar zes tot tien jaar te 

brengen om de financiële stabiliteit te waarborgen. Bestuurlijk heeft men gekozen voor een periode 
van 6 jaar. 

De taken en huisvesting van de JGZ zijn ook meegenomen in de kostenbesparende maatregelen 
jeugd op 1 april 2021. Daar de taken grotendeels wettelijk zijn is er weinig ruimte voor 

besparingen of aanpassingen. De relatief dure huisvesting in Wassenaar is nog wel een openstaand 
punt en daar zal een passende oplossing voor gevonden worden. De JGZ is belangrijke partner in 
het Wassenaarse CJG en wordt direct betrokken bij de nieuwe maatregelen voor de toegang. De 
huidige subsidie bedragen aan de JGZ passen binnen de begroting en kostenbesparende 
maatregelingen jeugd. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

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


