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Geachte Raad, 
 
Met deze brief informeren wij u nader over de stand van zaken Regiovisie Jeugdzorg en over de 

evaluatie Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Haaglanden. 
 
 

1. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR 
SbJH) 

 
In de 4e wijziging van de GR SbJH is een evaluatie van de regeling voorzien. Deze evaluatie zou 
aanvankelijk aan het einde van dit jaar worden afgerond, maar is vanwege andere werkzaamheden 
(waaronder de behandeling van de Regiovisie en het Rekenkameronderzoek ‘Zorgen voor de Jeugd’) 

vertraagd. De evaluatie wordt uiterlijk in de eerste kwartaal van 2022, nog binnen deze raadsperiode, 
middels de evaluatiemethodiek EffectenArena 1  afgerond. De raad wordt over de uitkomsten 
geïnformeerd.   
 
 

2. Voortgang Regiovisie Jeugdzorg 
 

In de afgelopen maanden heeft de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 ter besluitvorming 

voorgelegen in de raden van de H10 gemeenten. De Regiovisie is inmiddels door alle raden 
vastgesteld. Daarmee zijn we als regio Haaglanden gezamenlijk gekomen tot het inhoudelijk kader 
voor de verdere doorontwikkeling van de jeugdzorg. 
 
Niet alle ambities uit de Regiovisie kunnen tegelijk worden gerealiseerd en voor de meeste ambities 
geldt ook dat realisering in meerjarig perspectief moet worden gezien. Per jaar wordt daarom een 

regionaal uitvoeringsplan2 opgesteld waarin is uitgewerkt op welke wijze regionaal, aanvullend op 
lokaal beleid, dat jaar invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten uit de Regiovisie.  
 
Bij de vaststelling van de Regiovisie is in een aantal gemeenten amendementen ingediend en in één 
gemeente een motie. De raden hebben met de amendementen en motie uitdrukking willen geven 
aan de wens over de uitvoering van de Regiovisie met de colleges van gedachten te kunnen wisselen 

en invloed te kunnen hebben. Hoewel amendementen3 zonder hernieuwde regionale besluitvorming 
niet in een regionaal document kunnen worden verwerkt en uitvoering een verantwoordelijkheid is 
van het college, zien wij in het jaarlijks bespreken van de Uitvoeringsplannen toegevoegde waarde 
voor de toetsende rol van de raden. Daarbij zullen we de indicatoren voor de monitoring met de 
raden afstemmen. Bijgaand bieden wij u het Uitvoeringsplan voor 2022 aan. 

 
 

 
 
 

 
1 EffectenArena is een analyse-instrument om op kwalitatieve wijze effecten (gevolgen) van een aanpak 
(interventie, programma, project of beleidswijziging) in beeld te brengen. 
2 In de Regiovisie aangeduid als ‘jaarplan’ 
3 Rond de Regiovisie deels ook niet eensluidend 
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Wat staat er in het Uitvoeringsplan 2022? 

 

Aangezien de jeugdzorg altijd in beweging is, zijn de belangrijkste actualiteiten samengevat in het 
hoofdstuk ‘Context’. De daarin geschetste ontwikkelingen, waaronder een landelijk vast te stellen 
hervormingsagenda, zullen de komende jaren van invloed zijn op de uitvoering van de jeugdzorg. 
 
In het Uitvoeringsplan 2022 wordt voor drie prioritaire clusters uit de Regiovisie gekozen: 
 

- Hulp aan kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden: zoals bij lange wachtlijsten, 
jeugdbescherming en gesloten jeugdzorg; 

- Bouwen aan een lerend stelsel, onder andere door de doorontwikkeling van de 
jeugdhulpmonitor en samenwerking met kennisnetwerken; 

- Doorontwikkeling van onderdelen uit de inkoopcontracten, gericht op kwaliteit en 
kostenbeheersing. 

-  
Voor de monitoring van de uitvoering wordt gewerkt aan een inhoudelijke jeugdhulpmonitor. Voor 
de opbouw hiervan wordt gewerkt aan een set indicatoren, die met de raden wordt afgestemd. 
Hiervoor wordt begin 2022 regionaal een bijeenkomst georganiseerd. Wij verwachten de 
jeugdhulpmonitor over 2021 medio mei/juni te kunnen aanbieden.  

 
Realisering van het Uitvoeringsplan komt tot stand door samenwerking tussen lokale medewerkers, 

het regionaal georganiseerde Programmabureau en het Servicebureau. De in het Uitvoeringsplan 
gekozen prioriteiten steunen wij. 
 
Momenteel is het Programmabureau samengesteld uit twee regionaal aangestelde medewerkers en 
drie tijdelijk gedetacheerde medewerkers vanuit de H10 gemeenten. De kosten voor het regionale 
programma bedragen in 2022 € 1.280.000, deels gedekt uit resterende middelen uit het 
Transformatiefonds 2019-2021. Gemeente Wassenaar draagt met een bedrag van € 24.000 bij aan 

de kosten voor het regionale programma. Deze worden gedekt binnen de reguliere 
jeugdhulpmiddelen. 
 
Parallel aan de samenwerking in de regio geven wij op het gebied van de jeugdzorg komend jaar 
verder vorm en inhoud aan de uitwerking van de door u op 1 april 2021 vastgestelde maatregelen 
jeugdhulp, waarmee we de kwaliteit van de jeugdhulp verder willen verbeteren en tegelijkertijd meer 

grip op de (stijgende) kosten beogen. De maatregelen waar gemeente Wassenaar sinds 1 april 2021 
uitvoering aan geeft, zijn in lijn met en vooruitlopend op de Regiovisie Jeugdhulp en de maatregelen 

uit landelijke Hervormingsagenda, die naar alle waarschijnlijkheid in februari 2022 vastgesteld zal 
worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
 


