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Geachte Raad,
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en vanuit de Jeugdwet geldt de
plicht om regionaal samen te werken. Gemeente Wassenaar werkt hierom sinds 2015 samen met
de H10 gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden. In de periode van 2019 – 2021 waren er
middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om het nieuwe jeugdhulpstelsel verder te verbeteren.
Deze middelen kwamen uit het daarvoor beschikbaar gestelde Transformatiefonds en zijn regionaal
ingezet. Met deze brief informeren wij u over waar de middelen uit het Transformatiefonds in onze
regio zijn ingezet. Tevens willen wij u bij de start van de nieuwe raadsperiode in algemene zin
informeren over de wijze waarop de colleges van de tien gemeenten in Haaglanden samenwerken.

1.
Transformatiefonds
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, zijn de VNG en het Rijk in
2018 het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gestart. Deze impuls behelst de inrichting van
Transformatiefonds, waarvoor alle jeugdhulpregio’s in de periode 2019-2021 in aanmerking
kwamen. Met de Rapportage Transformatiefonds Haaglanden (bijlage 1) doen wij verslag van de in
Haaglanden uitgevoerde activiteiten en bestede middelen vanuit het Transformatiefonds. Er is een
resterend saldo (€ 237.700) dat is toegevoegd aan de regionale begroting voor het regionale
Uitvoeringsplan Regiovisie 2022 (Z/21/060858).
Vanuit het Transformatiefonds is onder andere gewerkt aan het bieden van zorg dichter bij de
inwoner, het verder implementeren van Beter Samenspel, het investeren in de vakbekwaamheid en
het verder inhoudelijk vormgeven van jeugdhulp, tevens is de huidige Regiovisie uit de
gezamenlijke activiteiten voortgekomen. In bijlage 2 zijn de resultaten van de inzet vanuit het
Transformatiefonds op hoofdlijnen samengevat.
Voor de Wassenaarse jeugdhulpprofessionals betekent dit onder andere dat zij gebruik kunnen
maken van het Platform voor Jeugdhulpprofessionals om hun vakbekwaamheid te bevorderen,
tevens biedt het verder uitgewerkte programma Beter Samenspel handvatten voor een versterking
van de jeugdbeschermingsketen. In Wassenaar is er in samenwerking met gemeenten Voorschoten
en Leidschendam-Voorburg en de gecertificeerde instellingen een werkgroep actief om Beter
Samenspel lokaal verder vorm te geven. De jeugdhulpprofessionals uit het lokale team betrekken
vroegtijdig de expertise en jeugdbeschermers vanuit de gecertificeerde instellingen, waardoor
kinderbeschermingsmaatregelen in aantal en in duur afnemen.
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2.

Gemeentelijke samenwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet

De gemeenten in Haaglanden kennen een lange geschiedenis bij het samenwerken rond jeugdzorg.
In 2015 werd regionale samenwerking op grond van de Jeugdwet verplicht en in 2020 werd aan de
gemeentelijke samenwerking nadere eisen gesteld op basis van de VNG-resolutie ‘Norm voor
opdrachtgeverschap’1. Eind 2021 hebben de raden in de regio Haaglanden ingestemd met de
Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026.
De gemeentelijke samenwerking krijgt vorm in de programmatische netwerksamenwerking rond
beleid en de gemeenschappelijke regeling H10-Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH) voor
de inkoop, administratie en contractmanagement. Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit
het inkoopbureau (SbjH) en het programmabureau. Het inkoopbureau betreft de
gemeenschappelijke regeling SbjH. Dit is het inkoopbureau dat in opdracht van de H10 gemeenten
zorgt voor de inkoop, administratie en contractmanagement van de jeugdhulp. Het
programmabureau bestaat uit ambtenaren van de H10 gemeenten, die vorm, inhoud en beleid
creëren voor de uitvoering van de regionaal ingekochte jeugdhulp. Deze zijn eind 2021 vastgelegd
in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-20262.
De wijze waarop de gemeenten samenwerken is niet statisch, maar ontwikkelt zich stap voor stap
door. Dat zal ook de komende jaren zo zijn, niet in de laatste plaats doordat landelijke sturing op
het jeugddomein naar verwachting voor veranderingen zal zorgen. Met een nieuwe raadsperiode in
het vooruitzicht is de inrichting van de huidige samenwerking door de colleges in Haaglanden3
vastgesteld en in bijgaande documenten (bijlage 3) uitgeschreven. Het document kan worden
benut als naslagwerk. Naar verwachting zal er eind juni 2022 een H10 raadsinformatiebijeenkomst
georganiseerd worden voor alle gemeenteraden uit regio Haaglanden, waarin u verder
geïnformeerd wordt over de regionale samenwerking.
Evaluatie GR
Bij de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is
een tussentijdse evaluatie voorzien naar het organisatie- en samenwerkingsvermogen van de
gemeenschappelijke regeling. De evaluatie is met enige vertraging uitgevoerd, maar inmiddels
afgerond. Het verslag wordt de raad uiterlijk 1 juni toegezonden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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In de gemeente Zoetermeer worden deze afspraken om procedurele redenen vastgesteld door het nieuwe
college.
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