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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/22/071649 

Documentnummer: 327603 

Datum: dinsdag 13 december 2022/verzonden 14 december 2022 

Onderwerp: diverse onderwerpen jeugdhulpregio Haaglanden 

Bijlage(n): Bijlage 1: Reactie op evaluatie gemeenschappelijke regeling 

Servicebureau Jeugdhulp 

Geachte Raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de volgende onderwerpen betreffende de jeugdhulp welke 

wordt georganiseerd door de tien gemeenten in jeugdhulpregio Haaglanden: 

 

1. Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden en de Haagse doorontwikkeling jeugd- en 

gezinshulp; 

2. Proces rondom Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp; 

3. Evaluatie gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 

4. De situatie in de jeugdhulpplus. 

 

 

1. Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden (H10) 

 

Sinds de decentralisatie in 2015 van alle vormen van zorg voor de jeugd naar de gemeenten, 

werken de gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden (H10) met elkaar samen. Dit gebeurt in 

een netwerkconstructie . Voor de administratieve processen, contractmanagement en de inkoop 

van jeugdzorg (specialistische jeugdhulp, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming- en reclassering) is er 

een gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.  

 

Doorontwikkeling Haagse jeugd- en gezinshulp  

De gemeente Den Haag is een aantal jaren geleden, mede gebaseerd op het Haagse 

coalitieakkoord en de kenmerkende situatie in Den Haag, gestart met de voorbereidingen om de 

organisatie van de jeugdhulp op punten te herijken. De doorontwikkeling van het Haagse jeugd- en 

gezinshulp richt zich op de organisatie van de een deel van de sociale basis (preventie), 

eerstelijnszorg (jeugdteams) en tweedelijnszorg (specialistische jeugdhulp), waarbij onder andere 

gezins- en gebiedsgericht werken als uitgangspunten worden genomen. Een groot deel van de 
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ambulante jeugdhulp wordt daarbij per 1 januari 2024 lokaal ingekocht. Omdat alle tweedelijnszorg 

op dit moment nog op regionaal niveau (H10) wordt ingekocht, zal deze Haagse doorontwikkeling 

van invloed zijn op de regionale samenwerking en de regionale programmaorganisatie.  

 

Regionale impactanalyse  

Om de impact van mogelijke gevolgen en risico’s voor de gemeenten en de regionale 

samenwerking proactief en reactief in kaart te brengen, wordt er gedurende het traject door een 

regionale werkgroep (onder penvoerderschap van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden) een 

regionale impactanalyse uitgevoerd aan de hand van actieve monitoring. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met de gemeente Den Haag. Het doel van deze impactanalyse is om de regio, dan 

wel iedere afzonderlijke gemeente tijdig voor te bereiden op eventuele gevolgen. Indien nodig 

worden er, in afstemming met de gemeenten, gedurende het proces mitigerende maatregelen 

getroffen. Ook het ‘leren’ is binnen deze impactanalyse een wezenlijk onderdeel. Er wordt hierbij 

rekening gehouden met de juridische beperkingen die samenhangen met een aanbestedingstraject. 

De regionale impactanalyse maakt geen onderdeel uit van het aanbestedingstraject van de 

gemeente Den Haag en is ook niet op enigerlei wijze een vorm van analyse en/of evaluatie van de 

te verwachten resultaten van de doorontwikkeling van het Haagse jeugd- en gezinshulp.  

 

De raad zal in de loop van dit proces worden geïnformeerd over de impact van de Haagse 

doorontwikkeling op de H10 regio c.q. gemeenten en de eventueel te nemen maatregelen.  

 

 

2. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 

Met de informatiebrief d.d. 25 oktober 2022 (Z/22/070366) hebben wij u het eindrapport van de 

evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden doen 

toekomen. Met deze brief geven wij u de in de brief van 18 oktober toegezegde reactie op het 

eindrapport. 

Het college kan zich vinden in de conclusies uit het rapport. Het college beaamt dat het 

Servicebureau zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een inkooporganisatie naar een 

serviceorganisatie1 die meerwaarde biedt ten opzichte van het enkel inkopen van jeugdhulp en 

herkent dat er nog ruimte is om de opgebouwde meerwaarde beter te benutten. Zeker gezien de 

uitdagingen waar de gemeenten voor staan en de samenwerking die nodig is om de gewenste 

transformatie en kostenbeheersing te realiseren. Het onderzoeksbureau doet een tweetal 

aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het organisatie- en samenwerkingsvermogen van de GR 

Servicebureau. Onze reactie op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport is toegevoegd als 

bijlage bij deze brief. 

 

 

 

 

1 De bedrijfsvoeringsorganisatie ging aanvankelijk onder de naam ‘Inkoopbureau’ en later, vanwege de brede 
rol van de organisatie, onder de naam ‘Servicebureau’. 
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3. Situatie Jeugdhulpplus 

 

Op 5 juli jongst leden heeft het college u geïnformeerd over de situatie in de jeugdhulpplus, 

namelijk dat er landelijk sprake is van een sterkere afname van het aantal plaatsingen in de 

gesloten jeugdzorg dan verwacht, wat een grote financiële impact heeft op deze aanbieders  (zie 

verder Z/22/067120).  

Vanwege zorgen over de zorgcontinuїteit in de jeugdhulpplus (JHP) binnen landsdeel Zuid West, 

zijn de accounthoudende jeugdhulpregio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond onder 

Interbestuurlijk Toezicht geplaatst (voor wat betreft JHP). Op 24 november is door de wethouders 

van de accounthoudende gemeenten Den Haag en Rotterdam een gesprek gevoerd met de 

staatssecretaris over de feiten. 

 

In het landsdeel Zuid West zijn er twee JHP aanbieders actief, namelijk Schakenbosch in regio 

Haaglanden en iHub in regio Rijnmond. Een afvaardiging van de 52 gemeenten binnen landsdeel 

Zuid West werkt samen met de aanbieders actief aan oplossingen om de situatie te verbeteren en 

de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. Ondanks alle inspanningen is de staatssecretaris van 

mening dat er meer moet gebeuren. Van gemeenten is actieve inspanning vereist wegens de 

verplichting tot het bieden van zorg en continuïteit binnen een dekkend zorglandschap. 

 

In nauwe samenwerking met betrokken partijen en onderzoeksbureau AEF wordt in het kader van 

het interbestuurlijk toezicht een plan voor de toekomst van de jeugdhulpplus in landsdeel Zuid 

West opgesteld. Aan dit plan wordt hard gewerkt, de contouren zullen naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2023 opgeleverd worden. Het college zal u actief informeren over het vervolg. 

 

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. 

 


