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 Inleiding 

 Aanleiding 

Per 1 januari 2015 zijn op het terrein van de jeugdhulp taken van het 

Rijk en de provincie overgedragen aan de gemeenten. Sindsdien zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor preventie, hulp en zorg bij 

opvoeden en opgroeien, psychische problemen en stoornissen bij 

jeugdigen (de transitie). Met de overdracht van taken wil het Rijk dat 

de zorg voor de jeugd eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. 

Dit moet worden bereikt door een andere manier van werken (de 

transformatie), waarbij meer ingezet wordt op preventie en de eigen 

kracht van burgers. 

 

Een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten heeft in de 

afgelopen jaren substantieel meer uitgegeven aan jeugdhulp dan dat 

zij ontvingen voor de uitvoering van deze taak. Daarnaast geven 

raadsleden aan onvoldoende grip te hebben op de jeugdhulp. Dit is 

aanleiding geweest om in H10-verband een onderzoek uit te voeren 

naar de Jeugdhulp. 

 Achtergrond 

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft recent een 

onderzoek uitgevoerd naar informatievoorziening in het sociaal 

domein. De ROB constateert onder andere dat de beleidsvrijheid in 

het sociaal domein beperkt is en dat raadsleden de beleidsvrijheid 

die er wel is onvoldoende kennen. Informatievoorziening vanuit het 

college is daarom van groot belang. De ROB concludeert echter dat 

colleges vrijwel altijd enkelvoudige keuzes voorleggen aan de 

gemeenteraad, waarmee de raadsleden geen mogelijkheid krijgen 

om scenario’s tegen elkaar af te wegen.  

 

Daarnaast stelt de ROB dat de vastgestelde kadernota’s niet altijd 

goed bruikbaar zijn als instrument voor sturing en evaluatie. Men 

stelt ten eerste dat het ontbreekt aan een heldere visie op het sociaal 

domein, gebaseerd op maatschappelijke waarden die de raad voor 

de gemeente en zijn inwoners voorstaat. Ten tweede worden visie, 

doelen en activiteiten niet altijd duidelijk onderscheiden. Ten derde 

stellen gemeenteraden niet expliciet vast op welke factoren zij willen 

sturen. Ten vierde ontbreken in veel nota’s duidelijke proceskaders. 

Dit alles maakt dat verwachtingen van raadsleden en college 

uiteenlopen en dat onduidelijk is wat het referentiekader voor 

controle is.  

 

Dit onderzoek betreft een deelrapportage van het gezamenlijke 

onderzoek naar jeugdhulp van de rekenkamer(commissie)s in H10-
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verband. In het gezamenlijke onderzoek wordt achtereenvolgend 

een analyse gemaakt van de financiële stromen bij het H10-

inkoopbureau, de financiële stromen bij gemeenten en de 

informatievoorziening aan gemeenteraden. Deel één en twee 

worden door de Rekenkamer Den Haag uitgevoerd. Het derde deel 

wordt door de rekenkamercommissies afzonderlijk vormgegeven. In 

deze rapportage wordt ingegaan op de informatievoorziening van de 

colleges B&W rondom jeugdhulp aan de gemeenteraden Wassenaar, 

Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.  

 Doel- en vraagstelling  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in: 

 

• De informatievoorziening van de colleges B&W aan de 

gemeenteraden over de jeugdzorg in de periode van 2014 tot en 

met 2019 

• De standpunten en besluiten van de gemeenteraden naar 

aanleiding van de informatievoorziening 

• De effecten van deze standpunten en besluiten 

 

Met deze inzichten kunnen verbetermogelijkheden in de 

informatievoorziening van de colleges B&W aan de gemeenteraden 

worden blootgelegd.  

 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: 

 

Hoe zijn de gemeenteraden in de jaren 2014 tot en met 2019 door 

hun colleges van B&W geïnformeerd over de beleidsvoornemens en 

financiële aspecten van jeugdzorg?  

 Methode 

Om inzicht te krijgen in de informatievoorziening van de colleges aan 

de gemeenteraden en een antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvragen is ervoor gekozen een documentstudie te doen. 

Middels deze documentstudie is inzichtelijk gemaakt welke 

informatie gemeenteraden in de verschillende jaren hebben 

ontvangen, maar ook wat zij vervolgens hebben gedaan naar 

aanleiding van deze informatie. 

 

Om de informatievoorziening aan de gemeenteraden in kaart te 

brengen is gebruik gemaakt van openbare informatie uit de 

raadsinformatiesystemen van de vier gemeenten. Het onderstaande 

schema toont de geraadpleegde bronnen.  
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Tabel 1: Raadpleging raadsinformatiesystemen 

Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg 

• Overzicht 
informatiebrieven 

• Overzicht financiële 
documenten 

• Overzicht schriftelijke 
vragen 

• Besluitenlijst 
gemeenteraad 

• Documentatie per 
vergadering 

• Raadsvergaderingen 
• Commissie Sociaal 

Domein 

• Raadsinformatiesysteem 
iBabs  
o Vergaderkalender > 

Gemeenteraad 
Voorschoten 

o Vergaderkalender > 
Commissie Mens en 
Samenleving 
Voorschoten 

• Overzicht informatiebrieven 
• Overzicht (beantwoording) 

schriftelijke vragen 

• Raadsinformatiesysteem 
Simsite  
o Alle 

raadsdocumenten 

• Raadsinformatiesysteem iBabs  
o Kalender > Raadsbrieven 
o Overzichten > Amendementen 
o Overzichten > Besluitenlijsten B&W 
o Overzichten > Besluitenlijsten 

gemeenteraad 
o Overzichten > Feitelijke vragen 
o Overzichten > Moties 
o Overzichten > Schriftelijke vragen 
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Met de griffiers (of plaatsvervangend griffiers) van de vier 

gemeenten is een interview gevoerd om inzicht te krijgen in de 

gemeentelijke context en de vergaderstructuur. De geraadpleegde 

bronnen en dataverzamelingsmethode zijn ter bevestiging aan hen 

teruggekoppeld. Op deze manier is getoetst op volledigheid. 

 

Oegstgeest 

Naar aanleiding van het interview met de griffier en 

plaatsvervangend griffier van de gemeente Oegstgeest is besloten 

om gebruik te maken van het raadsinformatiesysteem Simsite voor 

het achterhalen van de openbare data. Gezien het geringe aantal 

verkregen documenten is besloten om alle raadsdocumenten in de 

periode 2014-2019 te controleren op inhoud. Na afronding van de 

dataverzameling is dit, net als bij de andere gemeenten, 

teruggekoppeld aan de griffier ter bevestiging op volledigheid. In de 

afrondende fase van het onderzoek bleken er zich tevens openbare 

raadsdocumenten op de IBabs-pagina van de gemeente te bevinden 

die niet beschikbaar waren op het raadsinformatieysteem Simsite. 

Omwille van de doorlooptijd van het onderzoek is besloten om deze 

informatie niet alsnog mee te nemen in het onderzoek. De 

gepresenteerde en geanalyseerde informatie heeft dan ook 

betrekking op de aangetroffen informatie op Simsite en vormt 

daarmee een niet volledig beeld van de gedeelde informatie in de 

periode 2014 tot en met 2019.  

 

 

Normenkader 

Om de informatievoorziening rondom jeugdzorg aan 

gemeenteraden te kunnen toetsen, en zo te kunnen komen tot een 

beantwoording van de onderzoeksvragen, wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van een normenkader. Het kader is gebaseerd op 

de normen die reeds zijn opgesteld in het kader van het gezamenlijke 

onderzoek van de rekenkamercommissie(s) naar de jeugdzorg in 

H10-verband. Omdat in dit onderzoek sprake is van een bredere 

scope dan de opzet vanuit het H10-verband, is het normenkader 

uitgebreid (zie bijlage I). De normen zijn gelijk voor de vier 

gemeenten. 

 

Voor het opstellen van de normen is onder andere gebruik gemaakt 

van wet- en regelgeving en van eerder uitgevoerd onderzoek naar de 

informatievoorziening in het sociaal domein. De normen die 

gedurende dit onderzoek gehanteerd worden om de 

informatievoorziening te beoordelen zijn ingedeeld in een aantal 

thema’s die betrekking hebben op informatievoorziening: 

 

• Integraliteit en eenduidigheid 

• Volledigheid en begrijpelijkheid 

• Actualiteit en tijdigheid 

 

Als het gaat om integraliteit en eenduidigheid, wordt gekeken naar 

de mate waarin de informatievoorziening aansluit bij de door de raad 

gestelde (beleids-)kaders, doelstellingen en gewenste 
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(maatschappelijke) effecten en de interne samenhang (tussen 

bijvoorbeeld financiële informatie en beleidsinformatie). De 

volledigheid en begrijpelijkheid heeft betrekking op de mate waarin 

verstrekte informatie leesbaar en begrijpelijk is (ook voor niet-

deskundigen) en of aan de informatie goed duiding wordt gegeven. 

Bij actualiteit en tijdigheid ligt de focus op de frequentie van de 

informatievoorziening en in hoeverre het betrekking heeft op een 

recente periode, en of informatie tijdig genoeg gedeeld is om als raad 

waar nodig bij te sturen. 

 

Naast de informatievoorziening van het college aan de 

gemeenteraad wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de acties 

van de gemeenteraad op basis van deze ontvangen informatie. Dat 

gebeurt allereerst door de kadernota die door de raad is vastgesteld 

te onderzoeken, maar ook door te kijken of de raad met behulp van 

de instrumenten die zij heeft (waaronder moties, amendementen en 

het stellen van vragen) invulling geeft aan haar kaderstellende en 

controlerende taak. 

 

Definitie jeugdhulp en jeugdzorg 

In dit rapport worden twee termen gehanteerd met betrekking tot 

jeugd: jeugdhulp en jeugdzorg. Om het onderscheid tussen deze 

twee begrippen te verhelderen hanteren we de definities van het 

Nederlands Jeugdinstituut (NJI): 

• Jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, 

opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend 

van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder 

mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer 

gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting 

(jeugdzorgplus). 

• Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
 

In de praktijk worden beide begrippen nogal eens door elkaar 

gebruikt. Daarom kan het zijn dat er in de door ons onderzochte 

documentatie wordt gesproken over jeugdzorg terwijl jeugdhulp 

bedoeld wordt, en vice versa. Waar sprake kan zijn van verwarring 

zal de term expliciet worden toegelicht. 

 Leeswijzer 

Dit rapport is opgedeeld in twee delen. Deel 1 bevat een 

samenvatting van de bevindingen op basis van de onderzochte 

deelvragen. Deel 2 (het deel dat voor u ligt) betreft een 

achtergrondrapport waarin in detail wordt ingegaan op de 

bevindingen van het onderzoek. De rekenkamercommissie heeft aan 

de hand van de bevindingen uit dit onderzoek een overall conclusie 

met aanbevelingen geschreven, die is gedeeld in een bestuurlijke 

brief. 
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 Context en kaders 

 Context 

Om de informatievoorziening over de jeugdzorg te kunnen duiden is 

het van belang om de context waarbinnen dit plaatsvond inzichtelijk 

te krijgen. In dit hoofdstuk wordt daarom kort ingezoomd op de 

ontwikkeling van het aantal jongeren binnen de gemeente en 

worden de belangrijkste regionale samenwerkingsverbanden 

uiteengezet. Vervolgens wordt de vergaderstructuur per gemeente 

toegelicht.  

2.1.1 Samenwerking 

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en 

Leidschendam-Voorburg werken op het gebied van jeugdzorg op 

meerdere vlakken samen. Hieronder worden de 

samenwerkingsverbanden kort toegelicht. 

 

Regio Haaglanden 

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg 

zijn samen met zeven andere gemeenten (Delft, Den Haag, Midden-

Defland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer) 

onderdeel van de regio Haaglanden, vaak afgekort als de H10-

gemeenten. Deze gemeenten vormen samen een inkoopbureau dat 

in regionaal verband jeugdzorg inkoopt. Sinds 2020 gaat het H10 

Inkoopbureau verder onder de naam Servicebureau Jeugdhulp 

Haaglanden. Het inkoopbureau is per 1 januari 2015 (de ingang van 

de decentralisaties) verantwoordelijk voor de inkoop en het 

contracteren van jeugdzorg in de H10-gemeenten. 

 

Holland Rijnland 

Holland Rijnland is een regionale organisatie die de samenwerking 

tussen Voorschoten, Oegstgeest en elf andere gemeenten (Alphen 

aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Teylingen en 

Zoeterwoude) stimuleert en faciliteert. Het organiseren van de 

(transformatie van) jeugdzorg is een van de thema’s binnen het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland. De gemeente Oegstgeest 

koopt de jeugdzorg in vanuit de gemeenschappelijke regeling 

Holland Rijnland. Voor de gemeente Voorschoten verloopt de inkoop 

van Jeugdzorg via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

 

Werkorganisatie Duivenvoorde 

De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is een 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Wassenaar en 

Voorschoten. Sinds 1 januari 2013 is het volledige ambtelijk apparaat 

van de beide gemeenten geschaard onder deze samenwerking. 

Daarmee pogen de gemeenten ‘sterker, beter en goedkoper’ te 

worden en ‘voldoende bestuurskracht te creëren voor de toekomst’. 

Wel blijven de gemeenten bestuurlijk zelfstandig. 
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2.1.2 Jongeren binnen de gemeenten 

In Tabel 2 is de totale bevolking per gemeente weergegeven, met 

daarbij de groei ten opzichte van de bevolkingsomvang in 2014. In 

alle vier de gemeenten is in de periode van 2014 tot en met 2019 een 

bevolkingsgroei waarneembaar. In Oegstgeest steeg de bevolking 

met 6,6 procent het meest over deze periode. De Nederlandse 

bevolking steeg in die periode met 3,4 procent.  

 

Tabel 2: Totale bevolkingsomvang per gemeente in 2019 (Bron: CBS) 

Gemeente Bevolkingsomvang 

2019 

Groei t.o.v. 

2014 

Wassenaar 26.211 +2,1% 

Voorschoten 25.479 +2,1% 

Oegstgeest 24.426 +6,6% 

Leidschendam-Voorburg 75.425 +2,8% 

Nederland 17.407.585 +3,4% 

 

Het aandeel inwoners van 19 jaar en jonger ligt in alle gemeenten 

tussen de 21 en de 25 procent (zie Tabel 3). Dat is in lijn met het 

landelijk percentage (21,9). 

 

 
 

Tabel 3: Percentage van de bevolking dat 19 jaar of jonger is, per 
gemeente (Bron: CBS) 

Gemeente Percentage bevolking tot 19 jaar 

Wassenaar 24,2% 

Voorschoten 23,7% 

Oegstgeest 24,6% 

Leidschendam-Voorburg 21,3% 

Nederland 21,9% 

 

In drie van de vier gemeenten ligt het percentage van de jongeren 

dat in 2019 jeugdzorg ontvangt onder het landelijk gemiddelde. 

Enkel in Oegstgeest ligt dit percentage hoger. Oegstgeest is ook de 

gemeente met de grootste relatieve bevolkingsgroei en het hoogste 

percentage jongeren. In Nederland maakt het percentage jongeren 

met jeugdzorg tussen 2015 en 2019 een groei door. Ook in alle vier 

de gemeenten ligt het percentage jongeren met jeugdzorg in 2019 

hoger dan in 2015. De sterkste groei van het aandeel jongeren met 

jeugdhulp is zichtbaar in Wassenaar.  
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Tabel 4: Percentage van jongeren tot 18 jaar dat jeugdzorg ontvangt, 
per gemeente (Bron: CBS) 

Gemeente Percentage 

jongeren met 

jeugdzorg 2019 

Groei t.o.v. 

2015 

Wassenaar 8,8% +22,7% 

Voorschoten 9,9% +9,1% 

Oegstgeest 10,7% +3,7% 

Leidschendam-Voorburg 9,7% +9,3% 

Nederland 10,5% +15,2% 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de tweede helft van de genoemde 

jaren. Cijfers voor 2014 zijn niet beschikbaar. 

 

 

Figuur 1. Percentage van jongeren tot 18 jaar met jeugdzorg 

2.1.3 Vergaderstructuur 

Gemeente Wassenaar 

Naast de maandelijkse gemeenteraadsvergadering maakt de 

gemeente Wassenaar gebruik van de Commissie Sociaal Domein 

(voorheen Commissie Mens en Maatschappij). Deze commissie komt 

maandelijks bijeen ter voorbereiding op de raadsvergadering. 

Gedurende de bijeenkomst worden ingebrachte stukken besproken 

en met regelmaat wordt een terugkoppeling van relevante zaken 

over de afgelopen maand verzorgd door de portefeuillehouder. Er 

zijn geen vaste documenten die gedurende de vergadering 

besproken worden. Wel is de regionale samenwerking een vast 

agendapunt. Naast de commissie wordt er gebruik gemaakt van een 

woordvoerdersoverleg dat is gericht op het hele sociaal domein. In 

dit overleg zijn de woordvoerders van de verschillende fracties 

verenigd. Het betreft een informeel en laagdrempelig overleg dat 

woordvoerders de mogelijkheid biedt om meer informatie op te 

vragen. Zo kunnen betrokken ambtenaren of professionals vanuit de 

uitvoering aanschuiven. Het initiatief hiervoor komt vanuit de 

gemeenteraad. Van de overleggen vindt geen officiële verslaglegging 

plaats. De input uit deze overleggen is dan ook niet meegenomen in 

dit onderzoek.  
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Gemeente Voorschoten 

Binnen de gemeente Voorschoten wordt eveneens gebruik gemaakt 

van een commissiestructuur. De Commissie Mens en Samenleving 

komt maandelijks bijeen. In de periode na de transitie in 2015 is de 

terugkoppeling over het sociaal domein een vast agendapunt 

geweest binnen de commissievergaderingen. Dit is afgebouwd naar 

tweemaal per jaar in 2016 en vanaf 2017 is het vaste agendapunt 

verdwenen. Binnen de gemeente Voorschoten is geen vaste 

structuur voor woordvoerdersoverleggen. In het verleden is er een 

aantal informele overleggen geweest over bijvoorbeeld de inrichting 

van de monitor sociaal domein, maar er is bewust voor gekozen dit 

niet in een vaste structuur te verwerken, aldus de plaatsvervangend 

griffier.  

 

Gemeente Oegstgeest 

Binnen de gemeente Oegstgeest wordt gewerkt met de Commissie 

Burger. Er zijn geen vaste agendapunten gedurende de maandelijkse 

bijeenkomsten van de commissie. Ook binnen de gemeente 

Oegstgeest wordt gebruik gemaakt van woordvoerdersoverleggen. 

Deze overleggen vinden hoofdzakelijk plaats achter gesloten deuren. 

Het merendeel van de gedeelde informatie is echter openbaar. 

Gedurende de overleggen praat de portefeuillehouder de aanwezige 

woordvoerders zoveel mogelijk bij. Dit is een aanvulling op de 

gedeelde raadsinformatie, -brieven en -mededelingen. Het initiatief 

voor deze overleggen kwam vanuit de raad. 

 

Leidschendam-Voorburg 

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gebruik 

gemaakt van de Commissie Samenleving (voorheen de Commissie 

Maatschappelijke Activiteiten) en de Commissie Omgeving 

(voorheen Commissie Openbaar Gebied). Eerder waren de 

gemeenschappelijke regelingen een vast agendapunt, maar dit is 

komen te vervallen. Daarnaast is er middels een motie een 

raadswerkgroep opgezet. Constaterende dat het in het belang van 

de hele raad is dat er goede en toegankelijke jeugdzorg wordt 

geboden, maar ook dat deze verantwoordelijkheden voor 

raadsleden relatief nieuw zijn, is er in de motie verzocht tot het 

oprichten van een raadswerkgroep. Zij hebben als taak om een breed 

overleg te voeren met de wethouder, ambtenaren en stakeholders 

in de jeugdzorg, waarbij zij zelf invulling geven aan de agenda. De 

werkgroep is een aantal keren in formele en informele setting 

bijeengekomen. Op basis van de noodzaak van actualiteit wordt 

besloten of de werkgroep bijeenkomt en of dit in formele of 

informele setting gebeurt. Gedurende de bijeenkomsten worden 

gasten uitgenodigd.  
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2.1.4 Begrote lasten jeugdzorg 

In de meerjarenbegrotingen geven de gemeenten inzicht in de 

begrote lasten voor jeugdzorg in de komende jaren. Die lasten zijn in 

onderstaande figuren weergegeven. De meerjarenbegrotingen voor 

maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18- zijn de 

afgelopen drie jaren jaarlijks naar boven bijgesteld.  

 

 

Figuur 1. Lasten jeugdzorg in Wassenaar 

* Betreft de totale lasten voor Jeugd 

** Betreft de lasten voor maatwerkdienstverlening 18- en  

     geëscaleerde zorg 18- 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Lasten jeugdzorg in Voorschoten 

* Betreft de totale lasten voor Jeugd 

** Betreft de lasten voor maatwerkdienstverlening 18- en  

     geëscaleerde zorg 18- 
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Figuur 4. Lasten jeugdzorg in Oegstgeest (in de meerjarenbegroting 
zijn de lasten voor jeugdzorg enkel weergegeven per jaar, niet voor 
meerdere jaren) 

Betreft de jeugdzorglasten van het beleidsthema ‘Jeugdigen 

ontwikkelen zich goed’ 

 

In de begrotingen van vóór 2017 in Oegstgeest zijn de lasten voor 

jeugdzorg niet expliciet uitgesplitst. De programmabegrotingen 

vanaf 2017 bevatten enkel de begrote jeugdzorglasten voor het 

eerste jaar. 

 

Betreft de lasten voor maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde 

zorg 18- 

 

De lasten voor jeugdzorg zijn in Leidschendam-Voorburg vanaf 2017 

expliciet uitgesplitst in de begroting. De begroting voor 2017-2020 

geeft ook de lasten voor 2016 weer. In eerdere jaren waren de lasten 

binnen het sociaal domein niet uitgesplitst voor de jeugdzorg. 
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 Algemeen beeld 

Om inzicht te krijgen in de informatievoorziening van de colleges 

B&W aan de gemeenteraden is gekeken naar de gedeelde 

informatiebrieven, raadsmededelingen en raadsmemo’s met 

betrekking tot de jeugdzorg die in de periode 2014 tot en met 2019 

zijn gedeeld. De verzamelde documenten kunnen zowel aan de 

gemeenteraad als aan de betrokken commissies gericht zijn. 

Informatiebrieven binnen de planning- en controlcyclus zijn niet 

meegenomen.  

 

In totaal zijn er 163 van de bovengenoemde informatiebrieven 

gevonden in de periode. Figuur 7 laat een onderverdeling zien van de 

brieven over de tijd en gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat dit overzicht is verkregen op basis van de openbaar beschikbare 

informatie vanuit de raadsinformatiesystemen van de gemeenten. 

Voor de gemeente Oegstgeest is slechts een deel van de openbare 

documentatie geanalyseerd (zie paragraaf 1.4). 

 

In 2017 zijn de meeste informatiebrieven aangaande jeugdzorg 

opgesteld. Dit lijkt met name te verklaren, doordat in dat jaar relatief 

veel brieven in Oegstgeest gedeeld zijn. Van de onderzochte 
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gemeenten zijn in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-

Voorburg de meeste informatiebrieven met betrekking tot jeugdzorg 

in de raad gedeeld.  

 

De gevonden informatiebrieven zijn vervolgens ingedeeld en 

geanalyseerd aan de hand van een matrix waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen 1) incidentele en structurele informatiebrieven en 2) 

operationele en strategische informatiebrieven. Dit onderscheid 

berust op de onderstaande definities: 

 

• Structurele stukken zijn informatiebrieven die periodiek worden 

gedeeld 

• Incidentele stukken zijn informatiebrieven die slechts eenmalig 

worden gedeeld en daarmee incidenteel van aard zijn 

• Strategische stukken zijn informatiebrieven die betrekking 

hebben op de visie, het beleid en de doelstellingen 

• Operationele stukken zijn informatiebrieven die hoofdzakelijk 

betrekking hebben op de uitvoeringspraktijk 

 

Tabel 5: Matrix structureel-incidenteel en operationeel-strategisch 

 Structureel Incidenteel 

Operationeel S-O I-O 

Strategisch S-S I-S 

 

Het kan goed zijn dat een informatiebrief zowel operationele als 

strategische informatie bevat. Wanneer dit in (ongeveer) gelijke 

mate het geval is, is de betreffende brief gecategoriseerd als zowel 

operationeel als strategisch (O/S). Wanneer één van beide duidelijk 

de overhand heeft, is ervoor gekozen deze indeling aan te houden. 

Tabel 6 geeft inzicht in het totale aantal informatiebrieven van 

incidentele versus structurele aard dat in de vier gemeenten is 

gedeeld. Figuur 8 en 9 geven inzicht in het aantal brieven van 

operationele versus strategische aard per jaartal en per gemeente. 

 

Tabel 6: Aantal incidentele en structurele informatiebrieven 

 

Uit de onderverdeling wordt duidelijk dat er in de periode 2014-2019 

meer incidentele informatiebrieven (151) zijn gedeeld dan 

structurele (17). Tevens blijkt dat het merendeel van de gedeelde 

informatiebrieven operationeel van aard is. Iets meer dan 100 

informatiebrieven zijn operationeel, tegenover 59 strategische.  

 

Wanneer de onderverdeling van operationeel en strategisch door de 

tijd heen wordt weergeven, worden geen duidelijke verschillen 

zichtbaar. De meeste operationele brieven zijn gedeeld in 2019, 

terwijl de meeste strategische brieven gedeeld zijn in 2017. 

Type informatie Aantal Percentage 

Incidenteel 151 90% 

Structureel 17 10% 

Eindtotaal 168 100% 
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Figuur 8. Aantal operationele en strategische informatiebrieven per 
jaartal 

De verzamelde informatiebrieven zijn vervolgens ingedeeld op de rol 

van de raad waar de brief een beroep op doet; kaderstellend of 

controlerend. Onder kaderstellend worden alle brieven (of 

bijbehorende documenten) verstaan waarin kaders en doelstellingen 

zijn opgesteld. Onder controlerend worden alle overige brieven 

geschaard die inzicht geven in resultaten en de mate van 

doelbereiking. Verreweg de meeste brieven (148 van de 168) doen 

een beroep op de controlerende functie van de raad. In totaal zijn 14 

informatiebrieven gedeeld die enkel een beroep doen op de 

kaderstellende rol van de gemeente.   0
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Tot slot zijn de informatiebrieven ingedeeld op thema. In totaal is 

onderscheid gemaakt tussen tien verschillende thema’s (zie Tabel 7). 

Aan elke informatiebrief konden maximaal drie thema’s worden 

toegekend. Onder thema 1 wordt het hoofdthema van de 

informatiebrief verstaan, onder thema 2 het (eventuele) secundaire 

thema en onder thema 3 het (eventuele) derde thema. De meest 

voorkomende thema’s in de informatiebrieven zijn lokale en 

regionale uitvoering, beleid, inkoop, monitoring/resultaten en 

kwaliteit. Financiële afwijking/resultaten, externe uitvoering en 

procedurele informatie komen in de informatiebrieven omtrent 

jeugdzorg in beperkte mate aan bod. Wanneer deze wel voorkomen 

is dit in het algemeen het hoofdthema van de informatiebrief, terwijl 

lokale/regionale uitvoering en kwaliteit ook vaak een secundair 

thema betreffen. 

Tabel 7: Aantal informatiebrieven per thema 

Thema Hoofdthema 
Secundair 

thema 

Derde 

thema 
Totaal 

Beleid jeugdzorg 

  
19 3 0 22 

Financiële afwijking 

jeugdzorg 
9 1 0 10 

Financiële resultaten 

jeugdzorg 
4 0 0 4 

Inkoop jeugdzorg 

  
26 7 2 35 

Kwaliteit jeugdzorg 

  
20 9 1 30 

Monitoring/resultaten 

jeugdzorg 
23 2 0 25 

Procedureel jeugdzorg  7 2 0 9 

Uitvoering jeugdzorg 

extern 
1 0 0 1 

Uitvoering jeugdzorg 

lokaal 
30 16 1 47 

Uitvoering jeugdzorg 

regionaal 
29 23 6 58 

Eindtotaal 168 63 10 222 
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 Beleids- en monitoringskaders 

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet (artikel 2.2) verplicht om 

periodiek een beleidsplan vast te stellen waarin richting wordt 

gegeven aan de door gemeenteraad en college te nemen 

beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp en de uitvoering 

van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In dit 

hoofdstuk worden de belangrijkste doelstellingen geschetst die zijn 

vastgesteld in de beleidskaders van de gemeenten voor het sociaal 

domein of jeugdzorg specifiek. Daarbij wordt tevens gekeken naar de 

manier waarop de beleidsplannen zijn aangeboden en de kaders die 

daarin, en in zijn algemeenheid, zijn gesteld voor de monitoring van 

de realisatie van de beleidsdoelstellingen.  

2.3.1 Beleidskaders 

Wassenaar en Voorschoten 

Iedereen doet mee: Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 

Iedereen doet mee is het leidende beleidsplan voor het sociaal 

domein in de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. In mei 2016 

hebben de raden van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten in 

een raadsbesluit de startnotitie vastgesteld voor het beleidsplan 

2017-2020, met daarin informatie over de thema’s en planning van 

het beleidsplan. Na een tweetal informele bijeenkomsten met de 

Commissie Mens en Maatschappij (heden: Commissie Sociaal 

Domein) is in Wassenaar in december en in Voorschoten in januari 

een aangepaste planning voor het vaststellen van het beleidsplan 

opgesteld.  

 

In januari en februari 2017 hebben de gemeenteraden naar 

aanleiding van een raadsvoorstel besloten om het beleidsplan op te 

stellen met inachtneming van de Strategische visie sociaal domein, 

de wetgeving, de programmabegroting en de aandachtspunten die 

zijn opgenomen in de monitor voor het sociaal domein. In deze 

besluiten wordt bovendien gesteld dat ideeën buiten de gestelde 

kaders door de raad kunnen worden ingebracht, met ruimte voor de 

raad om kaders eventueel aan te passen. Het beleidsplan is echter 

zonder beleidsalternatieven aan de raad voorgelegd. Beide 

gemeenteraden hebben het ontwerpbeleidsplan in september 2017 

vrijgegeven voor inspraak en het beleidsplan in januari 2018 

definitief vastgesteld.  

 

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van een doelenboom die is 

opgenomen in de Strategische visie monitoring en verantwoording 

sociaal domein. Hierin worden vijf hoofddoelen geïdentificeerd: 
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1. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie 

over hun eigen leven houden 

2. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal 

ontwikkelen 

3. Voorschoten en Wassenaar zijn veilig en er is sociale cohesie 

4. Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De 

ondersteuning vindt dicht bij huis plaats 

5. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning 

op tijd  

 

Participatie 

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten geven in de startnotitie 

voor het beleidsplan aan dat er bij de tussenevaluatie input wordt 

opgehaald bij partners zoals wijkverenigingen, ketenpartners, 

adviesraden en een cliëntenpanel. Daartoe vonden in 2016 

gesprekstafels plaats waarin werd besproken wat er wel en niet goed 

ging en welke rolverdeling benodigd zou zijn voor het vinden van 

oplossingen. Burgerparticipatie is geïmplementeerd in de vorm van 

adviesraden die konden meedenken en de mogelijkheid voor alle 

inwoners om deel te nemen aan gesprekstafels en zienswijzen in te 

dienen. Ook stelt de notitie dat het conceptbeleidsplan op 

verschillende momenten wordt afgestemd ‘aan de partners 

waarmee we coproduceren’. Deze partners worden niet expliciet 

benoemd. 

 

 

Rol van de raad 

Het beleidsplan is in de commissievergadering Mens en 

Maatschappij in Wassenaar op 17 januari 2018 besproken. Er is een 

zienswijzenota binnengekomen. Het inkomen van zienswijzen krijgt 

een positieve reactie vanuit de VVD-fractie omdat het een thema is 

waar eenieder mee te maken heeft. Er zijn opmerkingen gemaakt 

over inhoudelijke fouten. VVD, D66 en CDA missen de was-wordt 

versie, en stellen dat het jammer is dat ze daar niet op geattendeerd 

zijn. Verder is de reactie op de inhoud van het beleidsplan positief. 

De wethouder zegt toe de was-wordt lijsten en de aanpassingen 

n.a.v. de zienswijzen aan de raad toe te zullen sturen. Ook gaat ze 

eventuele fouten in het beleidsplan onder de loep nemen. Hiermee 

gaat het voorgenomen besluit als hamerstuk naar de raad. In de 

raadsvergadering van 30 januari 2018 is het dan ook zonder verdere 

discussie vastgesteld. 

 

In de gemeente Voorschoten is het beleidsplan vastgesteld in de 

raadsvergadering van 1 februari 2018. In een ingediend 

amendement wordt voorgesteld om een doelstelling op te nemen 

die zich richt op het terugbrengen van de behoefte aan jeugdzorg. 

Ook wordt er gesproken over de uitdaging om cliëntervaringen mee 

te nemen in de uitvoering. Daarbuiten wordt positief gereageerd op 

het proces en op de inhoud van het beleidsplan. De wethouder stelt 

voor om het voorgestelde amendement niet over te nemen omdat 

het college zich niet ten doel stelt om de behoefte aan jeugdzorg 

terug te brengen, maar om huiselijk geweld en kindermisbruik aan te 

pakken. De wethouder hoopt de fracties tegemoet te komen door 
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toe te zeggen het plan van aanpak jeugd ter informatie naar de raad 

te sturen. Hiertoe is het amendement ingetrokken. Er is geen 

behoefte aan een tweede termijn gebleken en het beleidsplan is 

unaniem aangenomen en vastgesteld. 

 

Oegstgeest 

Met elkaar, voor elkaar: Het sociaal domein van Oegstgeest 

Het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar is vastgesteld door de 
gemeenteraad Oegstgeest op 26 mei 2016. In het plan staan 
negentien maatschappelijke doelen centraal, verdeeld over de 
volgende zes thema’s: 
 
1. Inwoners zijn financieel onafhankelijk 

2. Iedereen doet mee  

3. Inwoners hebben een gezonde leefstijl 

4. Veiligheid in en om huis  

5. Mantelzorgers zijn ondersteund 

6. Jeugdigen ontwikkelen zich goed 

 

Hoe het plan gedeeld is met de raad blijft op basis van de openbaar 

beschikbare data onduidelijk. De informatiebrief of raadsmededeling 

waarmee het beleidsplan naar verwachting gedeeld is, is niet 

vindbaar in het raadsinformatiesysteem. Daarmee ontbreekt tevens 

het zicht op mogelijke alternatieven die aan de raad zijn geboden.  

 

 

 

Rol van de raad 

In de vergadering oordeelsvorming Burger op 12 mei 2016 is het 

beleidsplan in de gemeente Oegstgeest ter vaststelling voorgelegd 

aan het college en de raad. Het beleidsplan is vastgesteld in de 

vergadering van 26 mei 2016. Er zijn drie amendementen en een 

motie ingediend. Geen van de amendementen had betrekking op 

jeugdzorg. De motie draagt het college op om maatregelen ter 

bevordering van preventie en innovatie in het sociaal domein uit te 

werken en de beoogde resultaten inzichtelijk te maken. Ook wordt 

het college in de motie opgedragen om de financieringscriteria 

vanuit het sociaal domein uit te werken en tevens de rolverdeling 

tussen de gemeente, inwoners en professionals uit te werken. Tot 

slot wordt het college opgedragen om de evaluatie en monitoring 

van het plan mee te nemen in de voortgangsrapportage en gemaakte 

afspraken, en de uitwerking voor te leggen aan de raad. 

 

Het raadsinformatiesysteem biedt geen schriftelijke uitwerking van 

de amendementen, motie en het vaststellingsproces, noch notulen 

van de betreffende vergadering. Wel kan worden gesteld dat 

bespreking heeft geleid tot het intrekken van het eerste 

amendement, het aannemen van het tweede amendement en het 

verwerpen van het derde amendement. De motie is unaniem 

aangenomen. Na afloop van de bespreking is ook het voorstel tot 

vaststelling van het beleidsplan unaniem aangenomen door de 

gemeenteraad. 
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Leidschendam-Voorburg 

Sociaal Kompas: Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 

In maart 2016 heeft de gemeenteraad een raadsbrief ontvangen met 

een procesvoorstel voor het nieuwe beleidsplan Sociaal Kompas. In 

de brief worden de aanleiding voor het plan en de beoogde doelen 

en uitgangspunten besproken. Ook is in deze brief een planning 

opgenomen voor de totstandkoming van het beleidsplan. 

 

In juni 2016 is de raad opnieuw aan de hand van een brief 

geïnformeerd over de voortgang omtrent het Sociaal Kompas. Er is 

onder andere een toelichting gegeven op (de aanleiding tot) het 

verruimen van de planning en de gevolgen die dit zal hebben. Het 

voorleggen van het Sociaal Kompas aan de raad is daarmee 

verschoven van december 2016 naar maart 2017.  

 

In december 2016 maakte het college aan de hand van een 

raadsbrief kenbaar dat zij het conceptbeleidsplan heeft vrijgegeven 

voor inspraak van ingezetenen en belanghebbenden. Het beleidsplan 

is zonder alternatieven aangeboden. In maart 2017 heeft het college 

de raad middels een raadsvoorstel geïnformeerd over de ingekomen 

zienswijzen en wijzigingen aan het beleidsplan. Een deel van de 

vragen is mondeling afgehandeld gedurende een 

informatiebijeenkomst die plaatsvond gedurende de 

inspraakperiode (OpenRAADhuisavond). Vragen die niet ter plekke 

werden beantwoord, zijn opgenomen in het eindverslag van de 

avond. In dit verslag zijn tevens de vragen verwerkt van de 

commissieleden Maatschappelijke Activiteiten en de overige 

binnengekomen zienswijzen. In het eindverslag worden van twintig 

belanghebbenden 89 vragen, opmerkingen en suggesties behandeld. 

Overwegend leidt dit niet tot aanpassingen in het rapport. Wanneer 

dit wel gebeurt betreft het verdere toelichting in het beleidsplan.  

 

Het beleidsplan, de zienswijzen en informatiebrief zijn geagendeerd 

in de Commissie Maatschappelijke Activiteiten in januari en maart 

2017. Tot slot heeft de raad in april 2017 besloten het conceptplan 

vast te stellen zonder verdere wijzigingen door te voeren. 

 

Het beleidsplan Sociaal Kompas heeft betrekking op het sociaal 

domein voor de periode 2017-2020. In het plan worden vier 

hoofddoelstellingen onderscheiden, elk met een aantal subdoelen.  

 

De hoofddoelstellingen zijn als volgt: 

 

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal 

ontwikkelen 

2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven 

houden en zelfstandig functioneren 

3. Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente 

4. Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd 

 

Participatie 

In de raadsbrief van 1 maart 2016 waarmee het procesvoorstel voor 

het nieuwe beleidsplan gedeeld werd, wijst de gemeente 

Leidschendam-Voorburg op het belang van het betrekken van 
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maatschappelijke partners en clïentvertegenwoordigers. Deze 

externe partijen worden uitgenodigd om bij te dragen aan de 

totstandkoming van het plan. Ook de Participatieraad en 

Klankbordgroep Werk en Inkomen zijn betrokken bij het opstellen 

van de beleidsinhoud en er zijn strategische maatschappelijke 

partners uitgenodigd tot participatie. 

 

Rol van de raad 

De Commissie Maatschappelijke Activiteiten heeft het beleidsplan in 

Leidschendam-Voorburg aan de hand van een raadsbrief besproken 

in de vergadering van 11 januari 2017. Bij deze bespreking kon de 

commissie een eerste reactie geven en vragen stellen, alvorens het 

beleidsplan voor kennisgeving aan te nemen. In het 

raadsinformatiesysteem zijn eventuele vragen en opmerkingen van 

de commissie niet inhoudelijk weergegeven. Wel is er een schriftelijk 

advies opgenomen van de participatieraad. Hierin wordt gesteld dat 

er beleidsinhoudelijk concretere uitwerking nodig is en wordt zorg 

uitgesproken over de complexiteit van de brede benadering. Er 

wordt geadviseerd om de doelen verder te concretiseren en 

aandacht te besteden aan de betrokkenheid van partners. In een 

schriftelijke reactie geeft het college aan de zorgen van de 

participatieraad te begrijpen, maar niet te delen. Ook geeft het 

college hierin een toelichting op de beleidsinhoud en erkent het de 

noodzaak tot samenwerking om haar doelen te bereiken. In deze 

vergadering is tevens toegezegd de opmerkingen van de commissie 

mee te nemen bij de inspraakreacties. 

Na vrijgave voor inspraak is het beleidsplan naast een raadsvoorstel 

ter vaststelling opnieuw besproken in de commissievergadering 

Maatschappelijke Activiteiten van 30 maart 2017. De VVD-fractie 

reageert kritisch op het beleidsplan en stelt dat het dermate veel 

probeert te zeggen dat het beleid in feite weinig concreet is. In het 

algemeen is de reactie vanuit de commissie positief. De wethouder 

geeft op iedere fractie een mondelinge reactie. Hierin geeft zij een 

toelichting op de totstandkoming van het beleidsplan en verdedigt 

zij de omvang van de uitwerking. Het beleidsplan wordt in beginsel 

toegevoegd aan de hamerstukkenlijst, met de mogelijkheid tot 

fractieberaad. 

 

In de raadsvergadering van 30 april hebben de fracties de kans 

gekregen om uitspraak te doen over het Sociaal Kompas. Hier wordt 

door de VVD-fractie nogmaals gesteld dat zij het plan te omvangrijk 

vindt en haar eigen kaders kenbaar wil maken aan het college. De 

wethouder verschilt hierover van mening en er worden geen verdere 

besluiten genomen. Er wordt geen behoefte aan een tweede termijn 

uitgesproken en hiertoe wordt het beleidsplan unaniem 

aangenomen en vastgesteld door de raad. 

2.3.2 Monitoringskaders 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de meest recente kaders voor 

het monitoren van de resultaten omtrent jeugdzorg. Hiervoor is 

gekeken naar de monitoringskaders in het beleidsplan evenals 

aanvullende afspraken tussen de raad en het college.  
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Wassenaar 

In het beleidsplan Iedereen doet mee is vermeld dat de monitor 

sociaal domein vanaf 2018 expliciet aandacht besteedt aan de 

onderwerpen die met maatschappelijke partners zijn geselecteerd 

(eenzaamheid, statushouders, armoede/financiën, toegankelijkheid, 

langer thuis wonen, verwarde personen/zorgmijders, multiproblem 

gezinnen en jongerenparticipatie), en aan de onderwerpen die 

worden uitgewerkt in het Programma.1 Aan de hand van monitoring 

wil de gemeente bereiken dat: 

 

• Dienstverlening kwalitatief, kwantitatief en financieel wordt 

gemonitord (1 meting) 

• Inzicht wordt gegeven in inzet en effect van interventies (via 

inzichtelijk maken van uitval, tevredenheid cliënten over nut en 

effect en verder doelrealisatie) 

• Bruikbare en vergelijkbare cijfers van wijken/gemeente 

betreffende het sociaal domein beschikbaar zijn 

• Professionals (organisaties) meer in resultaten denken/werken 

en proactief bijdragen aan de beoogde doelen sociaal domein 

• De gemeente als opdrachtgever stuurt op resultaten 

 

In het beleidsplan is niet opgenomen hoe de gemeente van plan is 

om bovenstaande effecten te bereiken. Binnen het thema jeugd 

beogen de gemeenten “het ontwikkelen van preventief, collectief 

 
1 Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021, p. 9 
2 Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021, p. 47 

aanbod voor bepaalde specifieke groepen”.2 In het beleidsplan zijn 

de indicatoren uit de monitor sociaal domein opgenomen. Verdere 

afspraken rond de monitoring staan niet in het beleidsplan voor het 

sociaal domein. De Strategische visie monitoring en verantwoording 

sociaal domein is middels een raadsbrief en -voorstel gedeeld in de 

Commissie Mens en Maatschappij op 15 maart 2016 en in de 

raadsvergadering van 29 maart 2016. Hierin worden doelen en 

afspraken voor de monitoring van het sociaal domein besproken.  

 

Daarmee wordt besloten om: 

 

• De hoofddoelen uit het beleidsplan te destilleren als basis voor 

de monitor 

• De monitor als flexibel instrument te hanteren 

• Het college op te dragen om in het eerste kwartaal van 2017 de 

maatschappelijke effecten te herijken op basis van de evaluatie 

van de beleidsplannen 

• De monitor te koppelen aan de P&C-cyclus en daarmee de eerste 

monitorrapportage tegelijk te laten komen met de Jaarrekening 

2015 
 

Zowel de gemeente Wassenaar als Voorschoten heeft in grote lijnen 

voldaan aan de vooraf opgestelde afspraken rondom monitoring. Er 

is expliciet aandacht besteed aan de vooraf geselecteerde 
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onderwerpen met de beleidsdoelen als uitgangspunt. De monitor is 

echter niet gekoppeld aan de P&C-cyclus en is in beide gemeenten 

later verschenen dan de jaarrekening. Daarmee is niet volledig 

voldaan aan de afspraken uit de Strategische visie monitoring en 

verantwoording sociaal domein. Ook aan de wens van de raad om 

inzichten per wijk te verkrijgen, zoals opgenomen in de motie van 30 

oktober 2018, is in de monitor niet voldaan.  

 

Voorschoten 

In Voorschoten wordt, net als in Wassenaar, het beleidsplan Iedereen 

doet mee gehanteerd en gelden dus bovengenoemde 

monitoringsdoelen. Deze afspraken en doelen rondom monitoring 

zijn bovendien opgenomen in de eerdergenoemde Strategische visie 

monitoring en verantwoording sociaal domein, die in Voorschoten 

aan de hand van een informatiebrief samen met het Programma 

sociaal domein 2.0 met de raad is gedeeld op 12 juli 2018.  

Op 15 november 2018 is vervolgens een informatiebrief gedeeld in 

de raadsvergadering waarin de ontwikkeling van de monitor 2018 

wordt besproken. Hierin staat nogmaals dat er extra aandacht komt 

voor onderwerpen die in het kader van het beleidsplan sociaal 

domein met de maatschappelijke partners zijn geselecteerd en de 

onderwerpen die worden uitgewerkt in het Programma sociaal 

domein 2.0. Dit wordt verder uitgewerkt in één van de onderwerpen 

van het Programma sociaal domein 2.0: monitoring en sturing. In het 

najaar van 2018 is een bijeenkomst gepland met de raad om de 

verdere doorontwikkeling te bespreken. Op basis van de informatie 

in het raadsinformatiesysteem kan niet met zekerheid worden 

afgeleid of en wanneer deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden. 

 

Bij de beantwoording van een schriftelijke vraag over de 

veranderingen in de monitoringscijfers heeft het college de raad in 

de vergadering van 31 januari 2019 laten weten dat er wordt gewerkt 

aan een voorstel om de monitor verder door te ontwikkelen. Het 

voorstel is niet als document terug te vinden in het 

raadsinformatiesysteem. 

 

Oegstgeest 

In het beleidsplan van Oegstgeest wordt aangekondigd dat het 

beleidsplan in 2018 kort geëvalueerd zal worden. De centrale vragen 

bij deze evaluatie zijn: 

 

• In welke mate biedt het beleid sturing op maatschappelijke 

effecten? 

• In welke mate zijn subsidiepartners gaan samenwerken? 

• In welke mate heeft dit ertoe geleidt dat zij innovatief zijn en 

doen wat nodig is? 

 

In de evaluatie wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke 

effecten die tot dan toe zijn bereikt. Er wordt niet concreet vermeld 

wanneer de evaluatie zal plaatsvinden. De evaluatie is in het 

raadsinformatiesysteem niet terug te vinden.  
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In de monitor worden per beleidsdoel de sturingsindicatoren 

genoemd zoals ze zijn afgesproken binnen de gemeente Oegstgeest 

in de Opzet monitor 3 decentralisaties in Oegstgeest. Dit document 

is vastgesteld in de gezamenlijke commissies Burger en Ruimte op 9 

april 2015 en is nog steeds leidend in de meest recente monitor. 

 

Leidschendam-Voorburg 

Op 30 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-

Voorburg een motie ingediend waarin zij hun informatiebehoefte 

voorleggen aan het college. In deze motie verzoekt de raad het 

college om:  

 

• Het actieplan Grip op jeugdhulp te combineren met een 

halfjaarlijkse monitoringsrapportage en in 2019 te starten met 

een nulmeting. 

• In de halfjaarlijkse monitor per wijk inzicht te geven in: 

o Vraag en gerealiseerd aanbod van jeugdhulpverlening;  

o De bekendheid, vindbaarheid en laagdrempeligheid van de 

voorzieningen 

o Andere indicatoren die gemeten worden om het effect van 

de voorgestelde beheersmaatregelen te meten 

 

De motie is unaniem aangenomen en op 13 november 2018 is 

toegezegd de raad tweemaal per jaar te informeren met een monitor 

jeugdhulp. Hier is dan ook aan voldaan. De monitors uit 2019 sluiten 

aan bij het actieplan Grip op jeugdhulp, maar geven geen inzicht in 

de onderdelen die in de motie genoemd werden. 
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 Monitoringsinformatie 

Om de monitoringsinformatie inhoudelijk te beoordelen, is voor dit 

hoofdstuk gekeken naar de meest recente monitor van het sociaal 

domein voor de vier gemeenten. Aan het eind van dit hoofdstuk 

worden de monitors beoordeeld aan de hand van het normenkader. 

Dit wordt ook gedaan voor de monitors van voorgaande jaren. 

 Invulling monitor 

3.1.1 Wassenaar en Voorschoten 

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten presenteren jaarlijks een 

monitor sociaal domein met daarin de resultaten van het 

voorgaande jaar. In 2019 is door beide gemeenten gebruik gemaakt 

van dezelfde online monitor die is toegespitst op de betreffende 

gemeente. De monitor is door middel van een informatiebrief 

aangekondigd in beide raden. In Wassenaar gebeurde dit in de 

raadsvergadering van 19 november 2019. In Voorschoten is in de 

Commissie Mens en Samenleving is op 27 juni 2019 een presentatie 

gegeven als ‘voorproef’ op de monitor, en toegezegd dat de  monitor 

in oktober zou volgen. Op 31 oktober 2019 is inderdaad a.d.h.v. een 

informatiebrief aan de raad kenbaar gemaakt dat de 

monitoringsinformatie digitaal beschikbaar was.  

 

In de informatiebrief wordt in de eerste plaats toelichting verschaft 

over de nieuwe monitor. De monitor is in 2019 voor het eerst digitaal 

toegankelijk. Hiervoor is gekozen om de toegankelijkheid te 

vergroten voor raadsleden, inwoners en ketenpartners. Bij de 

totstandkoming van de monitor is de adviesraad alsmede het 

netwerk van professionals (o.a. medewerkers Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG), medewerkers welzijn en vertegenwoordigers namens de 

huisartsen) betrokken geweest. Zij hebben op hoofdlijnen 

meegedacht over het presenteren van de resultaten en de duiding 

die hieraan wordt gegeven. 
 

 

Resultaten in de monitor Wassenaar en Voorschoten 
Geraadpleegd op 10-07-2020 

Jeugdigen in de bevolking 

• Inwoners 4-11 jaar (2019) 

• Aandeel inwoners 4-11 jaar (2019)* 

• Inwoners 0-19 (2019) 

• Aandeel inwoners 0-19 (2019)* 

• Aandeel eenouderhuishoudens (2015-2019)*  

 

Algemene indicatoren 

• Halt-verwijzingen (2014-2018) 

• Halt-verwijzingen per 10.000 jongeren (2018)* 

• Tienermoeder (2016, t.o.v. 15-19 jarigen)* 

• Sportlidmaatschap (2015)* 
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Figuur 41: Snede uit de monitor die gebruikt wordt door de 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten 

Kinderen in jeugdhulp, -zorg en bescherming 

• Aandeel kinderen in traject naar soort (2015)* 

• Zorg en hulptrajecten (2015-2018) 

• Zorg en hulptrajecten naar soort traject (2018) 

• Beëindigde trajecten jeugdhulp naar duur (2018) 

 

Onderwijs gerelateerde indicatoren  

• Voortijdig schoolverlaters (2015)*  

• Kinderen met speciaal onderwijs (2015)* 

• Schoolverzuim (2018)* 

• *Benchmark met matig stedelijke gemeenten 

 

In de brief worden tot slot de vijf maatschappelijke doelen 

gepresenteerd met daarbij de meest opvallende resultaten uit de 

monitor. Per doel worden vervolgens de belangrijkste acties 

benoemd die bijdragen aan het behalen van dit doel. In de brief vindt 

geen duiding plaats van de resultaten. 

 

Door middel van vijf ‘tegels’ worden de vijf hoofddoelen van het 

sociaal domein weergegeven op de pagina van de online monitor. 

Achter elke tegel wordt een aantal resultaten getoond die op hun 

beurt gekoppeld zijn aan thema’s. Voor jeugdzorg is de tegel 

‘ontwikkeling jeugd’ van toepassing. Aan deze tegel zijn vier thema’s 

verbonden die elk een aantal resultaten tonen (zie schema). Een deel 

van de gepresenteerde informatie, zoals het aandeel kinderen in een 

traject of het aandeel voortijdig schoolverlaters, komt uit 2015.  
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Door te klikken op een grafiek wordt de informatie getoond in een 

tabel of kan gekozen worden voor een andere grafische weergave. 

Ook is het via deze weg mogelijk om per grafiek extra toelichting te 

verkrijgen over de getoonde resultaten. 

 

Een deel van de getoonde resultaten wordt gebenchmarkt met matig 

stedelijke gebieden. Voor de meeste resultaten geldt dat de meest 

recente cijfers worden getoond. Twee resultaten worden over een 

langere periode weergegeven.  

 

Op de startpagina van de monitor wordt tevens een knop 

‘toelichting’ getoond. Door vervolgens een van de vijf hoofddoelen 

te selecteren wordt extra uitleg gepresenteerd over het betreffende 

doel. Voor jeugdzorg gaat toelichting specifiek in op preventie, 

curatie, onderwijs en ondersteuning van kinderen in armoede. Tot 

slot worden, net als in de informatiebrief, de acties gepresenteerd 

die bijdragen aan het behalen van het doel. De opbouw van de 

toelichting is gelijk voor beide gemeenten.  

 

De monitor is in de gemeenteraden en commissies van beide 

gemeenten onbesproken gebleven.  

3.1.2 Oegstgeest 

De analyse van de openbare bronnen resulteert in drie monitoren 

voor de gemeente Oegstgeest: uit 2016, 2017 en 2018. In de 

informatiesystemen is geen monitor uit 2019 te vinden. In dat jaar is 

wel de notitie ‘Gebruik van jeugdhulp in Oegstgeest’ opgesteld 

waarin het gebruik, de ontwikkelingen en kosten van verschillende 

vormen van jeugdzorg zijn opgenomen. De meest recente monitor 

voor het sociaal domein (uit 2018) is als bijlage bij een 

raadsmededeling aan de gemeenteraad aangeboden. De monitor is 

op 11 oktober 2018 besproken in de Commissie Burger. Het is niet 

duidelijk wanneer de monitor gedeeld is met de gemeenteraad.  

 

De monitoren tonen allemaal de resultaten van het voorgaande jaar. 

In de mededeling wordt een korte toelichting gegeven op de 

hoofdstukken uit de monitor, waarbij een samenvatting van de 

resultaten op hoofdlijnen wordt gegeven. In de raadsmededeling 

wordt nagenoeg geen duiding gegeven aan de resultaten. De enige 

duiding die wordt gegeven is het afzetten van het jeugdhulpgebruik 

in Oegstgeest tegen het landelijk gemiddelde.   

 

In de monitor is per domein een hoofdstuk opgenomen waarin 

onderscheid wordt gemaakt tussen outcome- en outputinformatie. 

Hieraan voorafgaand worden voor elk domein ‘early warning items’ 

gepresenteerd. Dit zijn variabelen die een relatie hebben met het 

gebruik van voorzieningen binnen het sociaal domein. Ook wordt in 

de monitor onderscheid gemaakt naar het aantal trajecten per type 

verwijzer, zorg en hulpvorm en persoonsgebonden budget. 

 

Een deel van de resultaten wordt gebenchmarkt met vergelijkbare 

gemeenten, te weten: Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en 

Voorschoten. Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van een 
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gelijk profiel (leeftijdsopbouw, inkomen en opleiding. Tevens wordt 

voor sommige resultaten een vergelijking gemaakt met de regio 

Hollands Midden en met landelijke cijfers. 

 

Resultaten in de monitor Oegstgeest 

 
Early warning items 

• Meldingen kindermishandeling (2015-2016)* 

• Huishoudens met kans op armoede (2012-2015)* 

• Voortijdig schoolverlaters (2013-2017)* 

• Deelnemers voortgezet onderwijs naar onderwijsniveau 

(2016/2017)* 

 

Output 

• Aantal trajecten jeugdhulp (peildatum, 2015-2017) 

• Aantal nieuw gestarte trajecten jeugdhulp zonder verblijf naar 

verwijzer (2016-2017) 

• Aantal jeugdigen in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

(peildatum, 2015-2017 

• Aantal trajecten met en zonder verblijf per 1.000 jeugdigen 

(peildatum, 2015-2017)* 

• Aandeel jeugdigen met een PGB (peildatum, 2015-2017)* 

• Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen per 1.000 jeugdigen 

(peildatum, 2015-2017)* 

 

 

Outcome  

• Bekendheid met en gebruik van het CJG en JGT (2015-2017) 

• Percentage jongeren dat de eigen gezondheid als ‘niet zo best’ 

ervaart (2013)* 

• Schoolverlaters en schoolverzuim (2013-2016)* 

• Werkloosheid onder jongeren (2013-2016)* 

• Aantal 15-24-jarigen met een uitkering (2015-2016)* 

• Wijze toegang tot hulp (2016)* 

• Tevredenheid met hulpverleners en hulp (2016)* 

• Aantal afgesloten trajecten naar type jeugdhulp (2015-2017) 

 

De monitor is besproken in de commissievergadering van de 

gemeente Oegstgeest. Hieruit volgen geen wijzigingen aan de 

monitor. In de raadsvergadering blijft het stuk onbesproken.  

3.1.3 Leidschendam-Voorburg 

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt sinds 2019 

tweemaal per jaar een monitor jeugdhulp gedeeld. De meest recente 

monitor aangaande jeugdzorg is in november 2019 gedeeld met de 

gemeenteraad. Deze monitor toont de resultaten over 2019 tot 1 

oktober van dat jaar. De monitor over 2018 is in mei 2019 gedeeld 

en sluit, naar een motie van 30 oktober 2018, aan op het actieplan 

Grip op jeugdhulp. In dit hoofdstuk nemen we, net als bij de andere 

gemeenten, de monitor over 2018 als uitgangspunt. Wanneer de 

monitor over 2019 op relevante punten afwijkt zal dit worden 

benoemd.  
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De monitor is middels een informatiebrief gedeeld met de raad. In 

de brief wordt een toelichting gegeven op de resultaten uit de 

monitor waarbij twee waargenomen trends met betrekking tot 

jeugdzorg worden geduid. Verder worden de lokale en regionale 

acties die zijn gericht op het actieplan Grip op jeugdhulp uiteengezet. 

Tot slot wordt kort aangegeven hoe er vervolg wordt gegeven aan 

een aantal acties. Daarbij wordt tevens benoemd dat landelijk veel 

gemeenten met financiële tekorten kampen op het gebied van 

jeugdzorg en dat tot dan toe onduidelijk is wat de tegemoetkoming 

vanuit het rijk hierin zal betekenen.  

 

In de monitor wordt in de eerste plaats inzicht gegeven in de kosten 

van de jeugdzorg waarbij de bedragen per productgroep uiteen 

worden gezet voor 2017 en 2018. Vervolgens wordt het aantal 

jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt in kaart gebracht, en is gekeken 

naar het aantal verwijzingen en de zwaarte en effectiviteit van de 

hulp. Net als in Oegstgeest (en anders dan in Wassenaar en 

Voorschoten) is het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt 

uitgesplitst naar het soort verwijzer, zorg en hulpvorm. Dit tezamen 

moet zicht bieden op de effectiviteit van de voorgenomen 

maatregelen uit het actieplan Grip op jeugdhulp. De resultaten in de 

monitor worden niet gebenchmarkt.  

 

In de raadsvergadering van 2 en 3 juli 2019 is door de PvdA-fractie 

een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om aan te 

dringen op wachtlijstvermelding binnen de jeugdzorg, en in volgende 

monitors aandacht te besteden aan de wachttijd voor verschillende 

typen zorg. De motie is unaniem aangenomen. 

 

Resultaten in de monitor Leidschendam-Voorburg 
 

Kosten 

• Gedeclareerde bedragen per productgroep (2017-2018) 

 

Aantal jeugdigen in jeugdhulp en verwijsstromen 

• Unieke cliënten (2017-2018) 

• Jeugdhulpbestand naar leeftijd (2017-2018) 

• Verwijzingen naar type verwijzer (2017-2018) 

• Kosten naar type verwijzer (2017-2018) 

• Aantal unieke cliënten doorverwezen door de drie grootste 

verwijzers (2018) 

• Realisatie per productgroep door de drie grote verwijzers (2018) 

 

Zwaarte en effectiviteit van de hulp 

• Cliënten naar productgroep (2017-2018) 

• Gemiddelde kosten per cliënt (2017-2018) 

• Aandeel nieuw en terugkeer van nieuwe instromers (2017-2018) 
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 Relatie met het beleid en 

monitoringskaders 

De doelstellingen en maatschappelijke effecten voor het sociaal 

domein (of jeugdzorg specifiek) zijn expliciet beschreven in de 

monitoren van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en 

Oegstgeest. De monitor van Wassenaar en Voorschoten presenteert 

deze door middel van de ‘tegels’ waarbij het mogelijk is om extra 

toelichting te verkrijgen. De doelstellingen worden tevens in de 

informatiebrief opgesomd. De gemeente Oegstgeest beschrijft de 

doelstellingen in de monitor zelf. De gemeente Leidschendam-

Voorburg benoemt de doelstellingen niet in de monitor of brief, 

maar verwijst naar een actieplan voor de jeugd. Het actieplan Grip 

op jeugdhulp is een plan binnen de gemeente Leidschendam-

Voorburg dat tot doel heeft om inzicht te krijgen in de kostenstijging 

in de jeugdzorg, en grip te krijgen op de uitgaven. 

 

Hoe de getoonde resultaten verband houden met de gestelde doelen 

is niet voor alle monitoren geëxpliciteerd. Zo geven de gemeenten 

Wassenaar en Voorschoten in de begeleidende brief ten dele aan 

welke indicatoren tot welke doelstelling behoren en worden daarbij 

de meest opvallende resultaten benoemd. Er is echter niet van alle 

indicatoren duidelijk hoe deze bijdragen aan het bereiken van de 

doelstelling. Ook de toelichting die gegeven wordt in de monitor zelf 

maakt dit niet expliciet. Hierin worden de resultaten toegelicht die 

de gemeente geclassificeerd heeft als ‘opvallend’, maar vindt geen 

verdere koppeling met de doelstellingen plaats. In de monitor van 

Oegstgeest wordt voor nagenoeg alle resultaten beschreven hoe 

deze zich verhouden tot of bijdragen aan het behalen van de 

doelstellingen. Dit gebeurt door middel van een tekstuele toelichting 

in de monitor zelf. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg geldt 

dit voor geen van de gepresenteerde resultaten. Wel wordt 

benoemd waarin de resultaten inzicht moeten geven. Zo moet het 

kopje ‘zwaarte en effectiviteit van de hulp’ inzicht bieden in: 

 

• De mate waarin het lukt om een verschuiving van zware naar 

lichte zorg te bewerkstelligen; 

• De effectiviteit van de hulp. 

 Duiding  

De duiding van de resultaten gebeurt in alle monitoren over een deel 

van de resultaten. In de online monitor van de gemeenten 

Wassenaar en Voorschoten wordt duiding gegeven aan de resultaten 

onder het kopje ‘toelichting’. Voor de duiding van resultaten geldt, 

net als voor de relatie met de doelstellingen, dat dit enkel gebeurt 

voor de resultaten die zijn aangemerkt als opvallend. Hierdoor 

ontbreken bijvoorbeeld mogelijke oorzaken of gevolgen van het 

aantal beëindigde projecten en de duur van deze trajecten en is het 

niet duidelijk hoe deze resultaten zich verhouden tot vergelijkbare 

gemeenten of de rest van Nederland. De adviesraad en het netwerk 

van professionals (medewerkers Jeugd en Gezin, Wmo-consulenten, 
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medewerkers welzijn en een vertegenwoordiging van de huisartsen) 

hebben duiding gegeven aan de resultaten.  

 

In de monitor van Oegstgeest vindt, buiten het weergeven van de 

cijfers voor meerdere jaren, geen duiding van de resultaten plaats. 

Wel worden in de raadsmededeling de belangrijkste resultaten 

samengevat in relatie tot de doelstelling en enkele resultaten van 

duiding voorzien.  

 

De duiding van de resultaten in de monitor van Leidschendam-

Voorburg gebeurt in de monitor zelf voor een aantal van de getoonde 

resultaten. Zo worden bijvoorbeeld oorzaken genoemd voor de 

kostenstijging van de gemiddelde kosten per cliënt, maar ontbreekt 

duiding van het aantal unieke cliënten dat wordt doorverwezen door 

huisartsen, specialisten en gemeenten. Dit wordt bijvoorbeeld niet 

vergeleken met andere jaren of vergelijkbare gemeenten. In de 

bijgaande informatiebrief worden wel mogelijke verklaringen voor 

financiële afwijkingen gesommeerd. Uit de brief wordt niet duidelijk 

wie duiding geeft aan de resultaten.  

 Afwijkingen voorgaande jaren 

Voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten geldt dat zij sinds 

2016 jaarlijks een monitor sociaal domein hebben gepresenteerd aan 

de gemeenteraad. De gemeente Leidschendam-Voorburg doet dit 

sinds 2019 tweemaal per jaar. In 2017 is er geen monitor 

gepresenteerd. In dit jaar is door middel van een informatiebrief aan 

de raad wel een samenvatting van de belangrijkste 

monitoringsinformatie verstrekt. Op basis van de openbare gegevens 

wordt niet duidelijk waarom er in dit jaar geen monitor is opgesteld.  

 

De gepresenteerde informatie in de monitor van Wassenaar en 

Voorschoten is grotendeels consistent met de monitoren die in 

eerdere jaren aan de raad zijn aangeboden. Sinds 2018 wordt de 

monitor digitaal gepresenteerd. In de jaren hieraan voorafgaand is 

de monitoringsinformatie opgehangen aan een doelenboom, waarin 

de doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten uiteen zijn 

gezet en indicatoren hieraan gekoppeld zijn. Met het verschijnen van 

de digitale monitor is deze informatie meer impliciet benoemd. Ook 

binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg geschiedde de 

koppeling tussen resultaten en doelstellingen door middel van een 

doelenboom. In recente monitoren is dit niet langer opgenomen.  

 Cliëntervaringsonderzoeken (CEO) 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks onderzoek te doen 

naar de ervaringen van jongeren en ouders met hulp vanuit de 

jeugdwet. Daarbij moet tenminste worden ingegaan op de 

toegankelijkheid van de voorzieningen, de ervaren kwaliteit van de 

jeugdhulp en van de uitvoering van de 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de mate 

waarin dit bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien, groeien naar 

zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke 

participatie.  
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In de periode 2014 tot en met 2019 zijn enkele 

cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd in de vier gemeenten. In 

2017 is het onderzoek uitgevoerd binnen de gemeente Oegstgeest 

en Leidschendam-Voorburg. In 2018 leverde het 

cliëntervaringsonderzoek hier onvoldoende reacties op. Dit is in 

2019 gerapporteerd aan de raad. Op regionaal niveau heeft de 

gemeente Oegstgeest deelgenomen aan een 

cliëntervaringsonderzoek over 2018-2019. De resultaten hiervan zijn 

op regionaal niveau gepresenteerd. Op basis van het 

raadsinformatiesysteem wordt niet duidelijk of het onderzoek 

gedeeld is met de gemeenteraad. Tot slot is er in 2019 een regionaal 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd binnen de jeugdregio 

Haaglanden en in 2020 gedeeld met de gemeenteraden. Dit CEO 

biedt inzicht in de ervaringen van jongeren op regionaal niveau, maar 

is niet uitgesplitst per gemeente en geeft de gemeenteraden 

daarmee geen concrete inzichten voor de lokale uitwerking. 

 Normenkader 

In Tabel 8 wordt de informatie uit de monitoren getoetst aan het 

vooraf opgestelde normenkader. Wassenaar en Voorschoten zijn 

samengenomen omdat zij in 2019 gebruik hebben gemaakt van 

dezelfde monitor en begeleidende brief aan de gemeenteraad De 

 
3 In 2019 is wel het document ‘Gebruik jeugdhulp Oegstgeest’ 
gepresenteerd. Dit document wordt later in dit hoofdstuk 
beoordeeld.  

toetsing gebeurt op basis van de in 2019 gepresenteerde monitor. 

Omdat in 2019 voor Oegstgeest voor zover bekend geen monitor is 

gedeeld, is voor Oegstgeest de monitor uit 2018 beoordeeld3. De 

mate waarin wordt voldaan aan een norm is aangegeven aan de 

hand van vier kleuren, voorzien van toelichting. De betekenis van de 

kleuren is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen voldoet aan de norm 

Geel voldoet grotendeels aan de norm 

Oranje voldoet in beperkte mate aan de norm 

Rood voldoet niet aan de norm 
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Tabel 8: Beoordeling monitor sociaal domein uit 2019 (voor Oegstgeest uit 2018) 

Norm Wassenaar & Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg 

De gemeenteraad ontvangt minimaal 
één keer per jaar informatie die 
grotendeels of volledig voldoet aan de 
normen van volledigheid en 
begrijpelijkheid 

   

De monitor sociaal domein wordt 

jaarlijks gedeeld met de 

gemeenteraad, maar een aantal 

onderdelen ontbreekt. 

De monitor sociaal domein uit 2019 is 

niet toegankelijk in de openbare 

bronnen. Daarom zijn overige normen 

gebaseerd op de monitor uit 2018. 

De monitor jeugdhulp wordt 

tweemaal per jaar gedeeld met de 

gemeenteraad, maar een aantal 

onderdelen ontbreekt. 

De relatie tussen doelstellingen, 
activiteiten, resultaten en beoogde 
maatschappelijke effecten is expliciet, 
logisch onderbouwd en vastgelegd 

   

De relatie tussen doelen, 

maatschappelijke effecten en 

voorgestelde acties is helder. Er is 

echter niet altijd duidelijk hoe de 

getoonde resultaten hiermee verband 

houden. 

De relatie tussen doelstellingen, 

maatschappelijke effecten en 

resultaten is helder. De mate van 

doeltreffendheid en de relatie met tot 

ingezette acties worden echter niet 

geëxpliciteerd. Ook blijft duiding van 

de resultaten achterwege. 

De relatie tussen resultaten, 

doelstellingen en maatschappelijke 

ontwikkelingen is veelal impliciet 

beschreven. Een tweetal 

doelstellingen zijn geëxpliciteerd en in 

relatie gebracht met de resultaten. De 

acties die worden uitgezet n.a.v. de 

resultaten zijn echter duidelijk 

genoteerd en uitgesplitst naar lokaal 

en regionaal. 

Gegevens staan in één of meerdere 
overzichtelijke tabellen/grafieken/etc. 
  

   

Resultaten zijn weergegeven in 

tabellen of grafieken. Er is een aparte 

knop voor toelichting.  

Resultaten zijn weergegeven in 

tabellen en grafieken met tekstuele 

toelichtingen. 

Resultaten zijn weergegeven in 

tabellen en grafieken met tekstuele 

toelichtingen. 

Per tabel/grafiek wordt uitleg 
gegeven  
 

   

Per grafiek of tabel is het mogelijk om 

informatie te verkrijgen over de 

getoonde resultaten. 

Alle grafieken en tabellen zijn voorzien 

van toelichtende tekst. 

Alle grafieken en tabellen zijn voorzien 

van toelichtende tekst. 

Nadere uitleg over de informatie staat 
in de rapportage zelf of in een 
begeleidingsbrief bij de rapportage 

   

Zowel in de begeleidende brief als op 

de webpagina wordt informatie 

De begeleidende raadsmededeling en 

de rapportage zelf voorzien in nadere 

Zowel de monitor zelf als de 

begeleidende brief bevat nadere 
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 verschaft over de monitor en 

resultaten. 

uitleg over de monitor. uitleg. 

De duiding sluit goed aan op de 
cijfers; (de oorzaken van) beduidende 
ontwikkelingen van de aantallen en 
kosten worden goed toegelicht 

   

Een aantal opvallende resultaten 

wordt geduid. Hierdoor is niet 

mogelijk om sommige resultaten te 

plaatsen. 

  

 

De resultaten worden gepresenteerd 

en opvallendheden worden benoemd. 

Eventuele oorzaken van de 

(ontwikkeling van) resultaten blijven 

achterwege. 

 

Er wordt ten dele duiding gegeven 

aan ontwikkelingen die hier 

aanleiding toe geven.  

 

De gedeelde monitoren sociaal 
domein zijn onderling consistent en 
eenduidig voor wat betreft de 
gepresenteerde informatie 

   

De monitoren zijn door de 

verschillende jaren grotendeels 

consistent. Vanaf 2019 is de monitor 

sociaal domein digitaal 

gepresenteerd. In de digitale monitor 

is de koppeling van resultaten aan 

doelen en maatschappelijke effecten 

minder expliciet. Wel was er in de 

fysieke monitoren sprake van duiding 

van alle resultaten.  

 

De beschikbare monitoren zijn door de 

verschillende jaren grotendeels 

consistent, maar wijken op een aantal 

vlakken af. 

Sinds 2017 is de monitor sociaal 

domein opgesplitst en is er een aparte 

Monitor Jeugdhulp. Die is inhoudelijk 

consistent over de jaren 2017-2019, 

maar wijkt af van de (minder 

volledige) informatie over jeugdzorg 

in de eerdere monitor sociaal domein. 
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Inhoud van de monitor 

Het aantal unieke jongeren dat 
jeugdzorg ontvangt 
 

   

In de monitor wordt beperkt inzicht 

gegeven in het aantal zorg- en 

hulptrajecten en het aandeel kinderen 

naar soort jeugdhulp, maar ontbreekt 

inzicht in aantal unieke jongeren. 

In de monitor wordt inzicht gegeven in 

het aantal trajecten per 1.000 

jeugdigen. Het aantal uniek jongeren 

dat jeugdzorg ontvangt is niet 

expliciet opgenomen.  

Het absolute aantal jongeren met 

jeugdhulp is in een tabel inzichtelijk 

gemaakt. 

Het soort verwijzer (gemeente, 
huisarts, jeugdarts, gecertificeerde 
instellingen, medisch specialist, 
rechter/justitie, geen verwijzer en 
verwijzer onbekend) 
 

   

In de duiding van de resultaten wordt 

benoemd dat de meeste verwijzingen 

worden gedaan door huisartsen en 

jeugdconsulenten. In de monitor zijn 

hier geen cijfers over opgenomen. 

Het aantal gestarte trajecten 

jeugdhulp zonder verblijf naar 

verwijzer is inzichtelijk gemaakt in een 

grafiek. 

De verdeling van verwijzingen naar 

type verwijzing is in een grafiek 

inzichtelijk gemaakt. 

Soort specialistische zorg 
(crisisinterventieteam (CIT), 
Gecertificeerde instellingen (GI), 
Ambulant, Residentieel, 
Topspecialistisch) 
 

   

In de monitor wordt onderscheid 

gemaakt tussen jeugdhulp met en 

zonder verblijf, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. 

In de monitor wordt onderscheid 

gemaakt tussen jeugd- en 

gezinsteams (JGT), ambulant, 

jeugdhulp in netwerk, daghulp, 

pleegzorg, gezinsgericht, gesloten 

plaatsing en overig. 

In de monitor wordt onderscheid 

gemaakt in soort specialistische zorg. 

Soort hulpvorm (jeugd- en 
opvoedhulp, jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, 
Jeugd Gedwongen kader, Wijkteam) 
 

   

Deze resultaten zijn niet opgenomen 

in de monitor. 

Op basis van de hierboven 

onderscheiden zorgvormen kan de 

hulpvorm worden afgeleid. 

In de monitor wordt onderscheid 

gemaakt tussen verschillende 

productgroepen, die zijn toegelicht in 

een tabel in de bijlage. 

Persoonsgebonden budget (PGB)    

Deze resultaten zijn niet opgenomen 

in de monitor. 

In de monitor zijn cijfers opgenomen 

m.b.t. de ontwikkeling van het aantal 

Deze resultaten zijn niet opgenomen 

in de monitor. In de rapportage van 
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jeugdigen met een pgb. 2018 is opgenomen dat 3% van de 

cliënten met jeugdhulp een pgb heeft. 

De resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek dat wordt 
uitgevoerd onder jongeren en hun 
ouders 

   

In 2019 is wel  regionaal 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd, 

maar de resultaten zijn niet 

opgenomen in de monitor. Op 

gemeentelijk niveau is er geen 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. 

 

In 2019 is geen 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd, 

en dus zijn deze resultaten niet 

opgenomen in de monitor. 

In 2019 is wel  regionaal 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd, 

maar de resultaten zijn niet 

opgenomen in de monitor. Op 

gemeentelijk niveau is er geen 

cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. 

 

 

  



Informatievoorziening Jeugdzorg – Rekenkamercommissie WVOLV 

 

 

  

 

 36 

 

Beoordeling monitors 2015-2019 

In onderstaande tabel is de beoordeling weergegeven van de monitor sociaal domein voor de vier gemeenten over de jaren 2015 tot en met 20194. Hierbij 

geldt dat het genoemde jaartal het jaar reflecteert waarin de betreffende documentatie gedeeld is. Als in 2019 bijvoorbeeld de monitor over 2018 is gedeeld, 

dan is die monitor beoordeeld in het vakje voor 2019. Het jaar 2014 is niet meegenomen omdat het documentatie uit 2013 betreft waarin de jeugdhulp nog 

geen gemeentelijke taak was. Grijze vakjes in de tabel geven aan dat uit het raadsinformatiesysteem blijkt dat de betreffende documentatie in dat jaar niet 

gedeeld is met de raad.  

 
Tabel 9: Beoordeling monitors 2015-2019 

 
4 Voor Oegstgeest is in 2019 het document ‘Gebruik van jeugdhulp Oegstgeest’ beoordeeld. 

 

Norm Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg 

De gemeenteraad ontvangt minimaal één keer per jaar 
informatie die grotendeels of volledig voldoet aan de 
normen van volledigheid en begrijpelijkheid 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Gegevens staan in één of meerdere overzichtelijke 
tabellen/grafieken/etc. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Per tabel/grafiek wordt uitleg gegeven  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Nadere uitleg over de informatie staat in de rapportage 
zelf of in een begeleidingsbrief bij de rapportage 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

De duiding sluit goed aan op de cijfers (de oorzaken 
van) beduidende ontwikkelingen van de aantallen en 
kosten worden goed toegelicht 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

De gedeelde monitoren sociaal domein zijn onderling 
consistent en eenduidig voor wat betreft de 
gepresenteerde informatie 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Inhoud van de monitor 

 
Het aantal unieke jongeren dat jeugdzorg ontvangt 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Het soort verwijzer (gemeente, huisarts, jeugdarts, 
gecertificeerde instellingen, medisch specialist, 
rechter/justitie, geen verwijzer en verwijzer onbekend) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Soort specialistische zorg (crisisinterventieteam (CIT), 
Gecertificeerde instellingen (GI), Ambulant, 
Residentieel, Topspecialistisch) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Soort hulpvorm (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, 
Jeugd-LVB, Jeugd Gedwongen kader, Wijkteam) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Persoonsgebonden budget (PGB) 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
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 Financiële informatie 

Naast de monitoringsinformatie wordt in dit hoofdstuk ook gekeken 

naar de financiële documentatie die gedeeld is met de 

gemeenteraad in de periode 2014 t/m 2019. Figuur 12 toont de 

lasten voor jeugdzorg per gemeente, zoals opgenomen in de 

meerjarenbegrotingen beginnend bij dat jaar (voor 2018 en 2019 zijn 

bijvoorbeeld de lasten weergegeven zoals opgenomen in de 

begroting voor respectievelijk 2018-2021 en 2019-2022). 

 

Figuur 52. Begrote lasten jeugdzorg per gemeente 

 

Bij alle bestudeerde gemeenten is sprake van een tekort op het 

gebied van jeugdzorg. Zo blijkt dat over 2019 de volgende bedragen 

zijn begroot en gerealiseerd: 

 

Tabel 10: Begrote en gerealiseerde resultaten jeugdzorg 

 Begroot Gerealiseerd 

Wassenaar - €3.774.000 - €4.394.000 

Voorschoten - €4.713.000 - €5.639.000 

Oegstgeest - €4.035.000 - €4.287.141 

Leidschendam-Voorburg - €18.518.000* - €24.118.000 

 Bovenstaande cijfers bevatten de posten Maatwerkdienstverlening 

18- en Geëscaleerde zorg 18- 

*In de jaarrekening zijn de zowel de primitieve als de gewijzigde 

begroting 2019 beschreven. Hier worden de cijfers uit de primitieve 

begroting gehanteerd. 

 

Een belangrijke nuance bij deze gegevens is dat tekorten in jeugdzorg 

een landelijk probleem zijn. Uit een, in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerde, 

benchmarkanalyse onder 24 gemeenten blijkt dat van de 24 

gemeenten één gemeente geen tekort had op het gebied van 

jeugdzorg. Het aantal gemeenten dat een tekort heeft is ook 

gestegen de afgelopen jaren. In 2016 hadden nog vijf gemeenten een 

positief saldo hadden en negen gemeenten een tekort van 10% of 

minder. In 2018 had nog maar één gemeente een positief saldo en 
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hadden 21 van de 24 gemeenten een negatief saldo lager dan -10%, 

waarvan tien gemeenten een negatief saldo lager dan -30%.  

 

Planning- en controlcyclus  

Als het gaat om de informatievoorziening rondom de financiële 

documentatie is het zaak om in de eerste plaats te kijken naar de 

planning- en controlcyclus van de verschillende gemeenten. Tabel 11 

toont de aanwezige en ontbrekende financiële documentatie per 

jaar per gemeente. Documentatie is als ontbrekend aangemerkt 

wanneer deze niet terug te vinden is in het raadsinformatiesysteem 

of als vergaderdocument behorende bij een van de 

raadsvergaderingen. In 2019 ontbreekt voor de gemeente 

Wassenaar en Leidschendam-Voorburg de kadernota. De overige 

documentatie in de cyclus is in dat jaar aanwezig. Een inhoudelijke 

beoordeling van de financiële documentatie uit 2019 zoals genoemd 

in tabel 11 vindt plaats aan het einde van dit hoofdstuk (abel 12). 
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Tabel 11: Aanwezige documentatie in de planning- en controlcyclus 

 

 

 Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg 

Aanwezig Ontbreekt Aanwezig Ontbreekt Aanwezig Ontbreekt Aanwezig Ontbreekt 

2014 Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Perspectiefnota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Perspectiefnota 

1e voortgangsrapportage 

2e voortgangsrapportage 

Jaarrekening 

 Kaderbrief 

2e turap 

Jaarrekening 

Programmabegroting 

1e turap 

2015 Programmabegroting 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

Kadernota 

 

Programmabegroting 

Kaderbrief 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Perspectiefnota 

1e voortgangsrapportage 

2e voortgangsrapportage 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Kaderbrief 

1e turap 

2e turap 

Jaarrekening 

 

2016 Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Perspectiefnota Programmabegroting 

Kadernota 

1e turap 

2e turap 

Jaarrekening 

 

2017 Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Kadernota 

Slotwijziging 

Jaarrekening 

Voorjaarsnota 

 

Programmabegroting 

Perspectiefnota 

Voortgangsrapportage 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Kadernota 

1e turap 

2e turap 

Jaarrekening 

 

2018 Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Nota financieel herstel 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Perspectiefnota 

Voortgangsrapportage 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Kadernota 

1e turap 

2e turap 

Jaarrekening 

 

2019 Programmabegroting 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

Kadernota Programmabegroting 

Kadernota 

Voorjaarsnota 

Najaarsnota 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

Perspectiefnota 

Voortgangsrapportage 

Jaarrekening 

 Programmabegroting 

1e turap 

2e turap 

Jaarrekening 

Kadernota 
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In de Gemeentewet is de verplichting voor gemeenten vastgelegd 

om jaarlijks een begroting en een jaarrekening op te stellen. Overige 

documentatie die wordt opgenomen in de cyclus is vastgelegd in de 

financiële verordening van de gemeenten. Hieronder volgt een 

overzicht van de financiële verordeningen van de gemeenten.  

 

Wassenaar en Voorschoten 

Het schema hiernaast toont de inhoud van de financiële verordening 

voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten (2018). De 

verordening stelt dat de raad een indeling van de programma’s moet 

vastleggen per taakveld, met voor ieder taakveld een overzicht van 

de baten en lasten in de begroting. Ook is de raad verplicht om 

beleidsindicatoren vast te stellen. Het college moet vóór het 

zomerreces een kadernota voorleggen aan de raad, met daarin een 

beleidsvoorstel en financiële kaders voor het volgende 

begrotingsjaar en de meerjarenraming. De data waarop de 

jaarstukken, voorjaarsnota, najaarsnota, kadernota en begroting 

worden aangeboden door het college en vastgesteld door de raad, 

dienen voor aanvang van het begrotingsjaar in een overzicht te 

worden aangeleverd door het college. Het informeren van de raad 

middels een voor- en najaarsnota is het college dan ook verplicht. In 

deze tussenrapportages moet een overzicht zijn opgenomen met 

daarin de bijgestelde raming van de baten en lasten per programma, 

uitgesplitst naar taakveld. Ook bij de jaarstukken moeten de 

gerealiseerde baten en lasten onder elk programma per taakveld 

worden weergegeven. Het college is verplicht om te vermelden hoe 

de resultaten zich verhouden tot de begrote doelen. Aan de hand van 

de uitvoering van de programma’s wordt door de raad bepaald of de 

beleidsdoelen en maatschappelijke effecten voor het lopende jaar 

moeten worden bijgesteld. 

Financiële verordening Wassenaar en Voorschoten 
De raad dient… 

• Een indeling te maken van de programma’s per taakveld 

• Een overzicht te maken van de baten en lasten per taakveld 

• Beleidsindicatoren vast te stellen 

• Aan de hand van de uitvoering van de programma’s te bepalen 

of de beleidsdoelen en maatschappelijke effecten voor het 

lopende jaar moeten worden bijgesteld 

Het college dient… 

• Vóór het zomerreces een kadernota voor te leggen, met daarin: 

o De meerjarenraming 

o Een beleidsvoorstel 

o Financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar 

• De data waarop de onderdelen van de P&C-cyclus worden 

gedeeld en vastgesteld in een overzicht aan te leveren 

• De raad te informeren middels een voor- en najaarsnota 

• In de tussenrapportages de bijgestelde raming van de baten en 

lasten overzichtelijk weer te geven per programma, uitgesplitst 

naar taakveld 

• In de jaarstukken de gerealiseerde baten en lasten onder elk 

programma weer te geven per taakveld 
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• Te vermelden hoe de resultaten zich verhouden tot de begrote 

doelen 

 

Oegstgeest 

De financiële verordening Oegstgeest (2017) verplicht het college om 

de raad jaarlijks vóór 1 januari te informeren over de inrichting van 

de P&C-cyclus voor het nieuwe jaar. Daarnaast moet het college vóór 

1 juni een nota met beleid en financiële kaders van de begroting 

aanbieden, ter vaststelling door de raad vóór 15 juli. Bij aanvang van 

een nieuwe raadsperiode dient de raad een programma-indeling 

vast te stellen met daarin een onderverdeling in taakvelden op 

voorstel van het college. In de begroting en jaarstukken moeten de 

baten en lasten per programma worden weergegeven in een 

overzicht. De raad wordt minimaal eenmaal jaarlijks door het college 

geïnformeerd aan de hand van een tussentijdse rapportage. Hierin 

wordt gerapporteerd over relevante afwijkingen in de uitvoering, het 

bijstellen van het beleid en de bijstelling van de raming van de baten 

en lasten per programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verordening Oegstgeest 
 

De raad dient… 

• De nota met beleid en financiële kaders van de begroting vóór 

15 juli vast te stellen 

• Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-

indeling vast te stellen, met daarin een onderverdeling in 

taakvelden 

 

Het college dient… 

• De raad vóór 1 januari te informeren over de inrichting van de 

P&C-cyclus voor het nieuwe jaar 

• Vóór 1 juni een nota met beleid en financiële kaders van de 

begroting aan te bieden 

• Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een  programma-

indeling voor te stellen aan de raad, met daarin een 

onderverdeling in taakvelden 

• De baten en lasten in de begroting en jaarstukken overzichtelijk 

weer te geven per programma 

• De raad minimaal eenmaal jaarlijks te informeren aan de hand 

van een tussentijdse rapportage, met daarin relevante 

afwijkingen in: 

o De uitvoering 

o Het bijstellen van het beleid 

o De bijstelling van de raming van de baten en lasten per 

programma 
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Financiële verordening Leidschendam-Voorburg 

 

De raad dient… 

• De programma-indeling vast te stellen, met daarin relevante 

indicatoren voor het meten en verantwoorden van de 

maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid 

• De begroting voor het volgende boekjaar vóór 15 november van 

het lopende boekjaar vast te stellen 

• De jaarstukken over het voorgaande boekjaar vóór 15 juli van 

het lopende boekjaar vast te stellen 

• De kadernota vast te stellen 

• De overige aangeboden nota’s vast te stellen 

 

Het college dient… 

• De begrote en gerealiseerde baten en lasten in de begroting en 

de jaarstukken per programma weer te geven 

• De raad jaarlijks een kadernota aan te reiken, met daarin: 

o De meerjarenraming 

o Een beleidsvoorstel 

o Financiële kaders 

• De te informeren over de realisatie van de gemeente over de 

eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende 

boekjaar, aan de hand van tussentijdse rapportages met daarin 

in elk geval: 

o Een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het 

beleid 

o Een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en 

lasten per programma 

• De raad periodiek de volgende nota’s aan te bieden: 

o Een nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 

o Een nota voorzieningen en weerstandsvermogen 

o Een nota verbonden partijen 

o Een nota grondbeleid 

 

Leidschendam-Voorburg 

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stelt, in lijn met haar 

financiële verordening (2016), de programma-indeling vast met 

daarin relevante indicatoren voor het meten en verantwoorden van 

de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid. In de 

begroting en de jaarstukken dienen respectievelijk de begrote en 

gerealiseerde baten en lasten per programma te worden 

weergegeven. De begroting voor het volgende boekjaar wordt vóór 

15 november vastgesteld door de raad, en de jaarstukken over het 

voorgaande boekjaar vóór 15 juli van het lopende boekjaar. Van het 

college krijgt de raad jaarlijks een kadernota aangereikt waarin een 

voorstel voor het beleid, de financiële kaders en de meerjarenraming 

zijn opgenomen. Deze nota moet door de raad worden vastgesteld. 

Het college is verplicht de raad aan de hand van tussentijdse 

rapportages te informeren over de realisatie van de begroting over 

de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. 

Deze rapportages bevatten in elk geval een uiteenzetting over de 

uitvoering en bijstelling van het beleid, en een overzicht met de 

bijgestelde raming van de baten en lasten per programma. Daarnaast 
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moet het college de raad periodiek een aantal nota’s aanbieden: een 

nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen, een nota 

verbonden partijen en een nota grondbeleid. Deze nota’s worden 

vastgesteld door de raad. 

 

Afgezien van de eerdergenoemde documenten die niet beschikbaar 

zijn, hebben de gemeenten voldaan aan alle verplichte onderdelen 

van de planning- en controlcyclus zoals vastgelegd in de wet en in de 

financiële verordeningen. In de vier gemeenten is de meest recente 

kadernota voor aanvang van het zomerreces aangeboden aan de 

raad. Voor Voorschoten en Oegstgeest heeft de kadernota 

betrekking op de periode van 2019-2022 en voor Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg op 2018-2021. In de kadernota van de 

gemeente Wassenaar is een beleidsvoorstel vormgegeven aan de 

hand van een toelichting op de financiële kaders en bezuinigingen, 

met daarin een beschrijving van de maatschappelijke effecten, 

concrete maatregelen en bijkomende risico’s en kanttekeningen. 

Ook is er een aparte paragraaf opgenomen waarin aandacht wordt 

besteed aan mogelijke alternatieven voor de gepresenteerde 

bezuinigingen. Een deel van deze alternatieven is aangedragen door 

de gemeenteraad zelf gedurende de raadsbijeenkomst op 27 maart. 

Dergelijke alternatieven worden door de andere gemeentes niet 

aangeboden.  

 

 
5 Wassenaar.incijfers.nl; voorschoten.incijfers.nl 

Binnen de gemeenten Wassenaar en Voorschoten wordt aan de 

hand van een online dashboard inzicht gegeven in de baten en lasten 

voor het sociaal domein5. Dit wordt echter niet uitgesplitst naar 

jeugdzorg. 

 

Inhoud financiële documentatie 2019 

Wassenaar en Voorschoten 

In de programmabegroting van de gemeente Wassenaar en 

Voorschoten over 2019 is de post voor Jeugdzorg niet opgesplitst 

naar zorgvorm, maar opgedeeld in twee onderdelen: 

maatwerkvoorziening 18- en geëscaleerde zorg 18-. Ook in de 

jaarrekening over 2018 zijn de gerealiseerde kosten niet opgesplitst. 

De overschrijding van de posten maatwerkvoorziening 18- en 

geëscaleerde zorg 18- is echter wel geduid door bijvoorbeeld hogere 

lasten voor zorg in natura via regionale contacten. Ook in de 

voorjaarsnota wordt de kostenstijging binnen de jeugdzorg 

geanalyseerd en worden voorstellen gedaan tot het ramen van extra 

financiën. In de najaarsnota wordt enkel een stijging van de kosten 

geconstateerd. In de gemeente Voorschoten zijn de financiële 

resultaten op gelijke wijze gepresenteerd. In de voorjaarsnota is 

echter geen duiding gegeven van de kostenstijging. 

 

Oegstgeest 

In de gemeente Oegstgeest is in de programmabegroting over 2019 

geen onderscheid gemaakt tussen zorgvormen. Ook in de 
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voortgangsrapportage en de jaarrekening blijft onderscheid hierin 

achterwege. In de programmabegroting over 2019 wordt de 

voortgang getoond op verschillende beleidsindicatoren. Deze cijfers 

worden getoetst aan de landelijke cijfers. In de begroting en 

voortgangsrapportages wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en 

regionale rapportages.  

 

Leidschendam-Voorburg 

In de programmabegroting 2019 van de gemeente Leidschendam-

Voorburg wordt inzicht gegeven in de baten, lasten en begroting van 

de maatwerkdienstverlening 18- en de geëscaleerde zorg 18- over de 

periode 2017-2022. Daarbij worden de doelstellingen en acties 

vanuit het actieplan Grip op jeugdhulp benoemd per financieel 

resultaat. In de eerste tussentijdse rapportage uit mei 2019 wordt 

genoemd dat de acties uit het actieplan tot uitvoering zijn gebracht 

en dat de evaluaties in 2019 in gang worden gezet. In de tweede 

tussentijdse rapportage uit september 2019 wordt aangegeven dat 

er niet langer knelpunten zijn in de uitvoering van het actieplan. De 

raad wordt middels een informatiebrief bij de monitor sociaal 

domein tweemaal per jaar geïnformeerd over de resultaten van het 

actieplan. In de monitor jeugdhulp Leidschendam-Voorburg uit 

november 2019 wordt wel inzicht gegeven in de gedeclareerde 

kosten per zorgvorm over 2018 en 2019.  

 

Informatievoorziening over (dreigende) kostenstijging jeugdzorg 

Gemeenten gaan verschillend om met de informatievoorziening aan 

de raden als het gaat om updates en prognoses gedurende het jaar. 

Hierbij moet genoemd worden dat het in zijn algemeenheid lastig is 

om gedurende het jaar een actuele stand van zaken en prognoses te 

geven met betrekking tot de kosten van jeugdzorg. De voornaamste 

reden hiervoor is dat aanbieders nog een langere periode na de 

geboden hulp de kosten kunnen declareren (tot vijf jaar). Dit zorgt 

voor een onzekerheid over de juistheid van de bedragen. Inmiddels 

is echter, beter dan vlak na de decentralisaties, op basis van 

historische data (hoeveel van de beschikte zorg is de afgelopen jaren 

daadwerkelijk ‘verzilverd’) in te schatten wat de verwachte kosten 

voor jeugdzorg zullen zijn.  

 

Naast de informatievoorziening in de reguliere P&C-cyclus via de 

voor- en najaarsnota’s, kunnen gemeenten ook gedurende het jaar 

de raad informeren over de financiële situatie van de jeugdzorg.  

 

Wassenaar 

De gemeenteraad van de gemeente Wassenaar is in 2019, buiten de 

documentatie behorende tot de cyclus, via meerdere 

informatiebrieven begin juli geïnformeerd over de stijgende kosten 

van jeugdzorg in de afgelopen jaren. In de bijlage van een van deze 

informatiebrieven wordt een actieplan gepresenteerd. Hierin wordt 

gekeken naar oorzaken van de kostenstijging over de afgelopen jaren 

en worden maatregelen op lokaal en regionaal niveau gepresenteerd 

die verdere kostenstijging tegen moeten gaan. Tevens wordt een 

eerste prognose van de kosten geschetst over 2019. Geschat wordt 

dat de kosten 12% hoger uitvallen dan in 2018. Dit is vergelijkbaar 

met de kostenstijging die waarneembaar is in de regio.  
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In het actieplan worden twee oorzaken genoemd die de 

kostenstijging in de jeugdzorg kunnen verklaren, te weten:  

 

• Een toename van het aantal jeugdigen in jeugdhulp 

• Een toename in zorgduur, intensiteit en complexiteit van 

jeugdzorg 

 

In het actieplan worden tevens mogelijkheden gepresenteerd om de 

kosten zoveel mogelijk te beperken. Voor de gemeente Wassenaar 

betekent dit: 

 

• Het terugbrengen van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt 

specialistische jeugdhulp 

• Het terugbrengen van de gemiddelde kostprijs per jeugdige per 

jaar door het verkorten van trajecten en eerder af te schalen 

Innoveren, leren en ontwikkelen om te komen tot de meest 

effectieve jeugdhulp in het kader van het resultaatgerichte 

jeugdhulpstelsel  

 

Ook wordt de raad in deze periode (juli 2019) geïnformeerd over de 

gevolgen van de meicirculaire en biedt daarmee een correctie op de 

voorjaarnota uit 2019. In de informatiebrief worden gevolgen als 

mutaties voor de reeds gepresenteerde kadernota over 2020 

gedeeld. Uit de informatiebrief blijkt dat het kabinet in 2019 €420 

miljoen beschikbaar stelt voor jeugdzorg om tegemoet te komen aan 

de tekorten van gemeenten.  

Voorschoten 

Ook binnen de gemeente Voorschoten is in juli 2019 

gecommuniceerd over de kostenstijging en financiële tekorten. Op 

gelijke wijze als in de gemeente Wassenaar informeren zij de 

gemeenteraad middels een aantal informatiebrieven over de 

financiële situatie. Net als in Wassenaar wordt daarbij tevens het 

actieplan gepresenteerd. De eerste prognose voor 2019 laat een 

daling in de kosten zien van vier procent. Binnen de gemeente 

Voorschoten worden echter dezelfde oorzaken onderscheiden voor 

de kostenstijging over de afgelopen jaren als binnen de gemeente 

Wassenaar.  

 

In november 2019 is de raad geïnformeerd over de kostenstijging als 

gevolg van het door zorgaanbieders aangespannen kort geding. De 

voornaamste zorgen van zorgaanbieders hebben betrekking op de 

bekostigingswijze, de verschillende administratiesystemen, de 

tarieven en de uiteenlopende verantwoordelijkheden. De uitspraak 

van de rechter resulteert in €15 miljoen meerkosten voor de regio 

Haaglanden. Voor de gemeente Voorschoten komt dit neer op 

€250.000.  

 

Oegstgeest  

Buiten de cyclus om is de gemeenteraad van Oegstgeest in 2019 niet 

geïnformeerd over (aanstaande) kostenstijgingen of tekorten binnen 

de jeugdzorg. In mei 2019 is de gemeenteraad van Oegstgeest met 

het rapport Gebruik van jeugdhulp in Oegstgeest op de hoogte 

gebracht van de kosten van de jeugdzorg in 2018. De kosten zijn 
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daarbij opgesplitst naar zorgvorm en weergegeven per jeugdige en 

als totalen. Deze kosten worden vergeleken met Noordwijk en de 

regio Holland Rijnland. In dit stuk worden echter geen financiële 

resultaten over 2019 gepresenteerd, noch prognoses over de 

ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg. In de ambtelijke reactie 

wordt aangegeven dat de raad van Oegstgeest bij de 

begrotingsbehandeling van 2017/2018 uitvoerig is geïnformeerd 

over de meerjarige consequenties van de groei aan kosten. Deze is 

meerjarig opgenomen en aangezien er in 2019 geen sprake was van 

een majeure wijziging is de raad enkel bij de voortgangsrapportages 

en begrotingsbehandelingen geïnformeerd, aldus de ambtelijke 

reactie.  

 

Leidschendam-Voorburg 

De raad van Leidschendam-Voorburg is in 2019 middels de monitor 

jeugdhulp, die in mei en november is gedeeld met de raad, 

geïnformeerd over de financiële situatie. De financiële situatie wordt 

dus gecombineerd met de jeugdmonitor. Ook is de raad op deze 

momenten geïnformeerd over de voortgang van ingestelde 

actieplannen en aangenomen moties. Deze informatie wordt 

geclusterd gedeeld.   

 

In mei 2019 wordt de raad middels de monitor geïnformeerd over de 

stand van zaken van de financiën over 2018. Hierbij wordt een 

vergelijking gemaakt met 2017. In de toelichtende brief worden ook 

verklaringen gegeven van de kostenstijging: de kostenstijging zit niet 

zozeer in een toename van het aantal cliënten, maar eerder in een 

toename van de gemiddelde kosten van de cliënt. Voor een derde 

deel blijkt de kostenstijging toe te schrijven aan één specialistische 

jeugdzorg-plus aanbieder die zware (en dure) zorg verleent: een 

lichte stijging van het aantal cliënten veroorzaakt een grote stijging 

in de kosten. In de toelichting in de raadsbrief wordt, op basis van 

analyses van de inkooporganisatie H10 en ambtenaren van 

Leidschendam-Voorburg, een analyse gemaakt van trends die 

invloed hebben op de stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. 

Hiervoor worden drie oorzaken genoemd: 

 

• Er is vaker sprake van jongeren met zware problematiek, door 

strengere toelatingseisen bij de WLZ. 

• Een gebrek aan passend of speciaal onderwijs speelt een rol bij 

de stijging van ambulante jeugdhulp. 

• De tarieven zijn met de “harmonisatie”, de overgang van 

dagdelen naar uren en splitsingen tussen verblijf en begeleiding, 

sterk gestegen. Landelijk wordt deze zogenaamde “upcoding” 

ook teruggezien. 

 

Tegelijkertijd wordt in de brief een update gegeven van de stand van 

zaken als het gaat om het actieplan Grip op jeugdhulp. Dit plan is op 

24 oktober 2018 aangekondigd binnen de gemeenteraad in reactie 

op een informatiebrief van 20 juli, waarin de raad werd geïnformeerd 

over de toenemende tekorten op jeugdhulp. In het actieplan zijn 

maatregelen opgenomen om de kosten van de jeugdzorg te 

beperken.   
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In de informatiebrief van november wordt over de financiële situatie 

van 1 januari tot 1 september 2019 geïnformeerd. In deze brief wordt 

ook achtereenvolgens ingegaan op de monitor en de (prognose van 

de) financiële situatie met uitleg over mogelijke oorzaken, de stand 

van zaken als het gaat om de actiepunten uit Grip op jeugdhulp en de 

stand van zaken omtrent de aangenomen moties.  

 

Rol van de raad 

Wassenaar 

In de raadsvergadering van 15 oktober 2019 hebben de fracties D66 

en VVD een motie ingediend over de kosten van de jeugdzorg. Met 

deze motie verzoekt de raad het college om middels een ‘quickscan’ 

na te gaan of een andere onderzoeksmethode meer 

kostenbewustzijn onder jeugdzorgverwijzers en ouders tot gevolg 

kan hebben en hoe dit zou kunnen leiden tot een reductie op de 

kosten van de coördinerende werkzaamheden. Ook wordt het 

college verzocht om de resultaten met de raad te delen in april 2020. 

In de vergadering is besloten de motie aan te houden.   

 

In de vergadering van 30 oktober 2019 zijn twee moties ingediend 

met betrekking tot de jeugdzorg. Het CDA, D66 en de VVD verzoeken 

het college om samen met de raad te kiezen wat er in de gemeente 

Wassenaar onder jeugdzorg valt en wat om een andere oplossing 

vraagt. Daarnaast wordt het college verzocht om de uitvoering van 

het Plan van aanpak jeugdzorg te versnellen en om het 

contractbeheer en de budgetverantwoordelijkheid voor de 

jeugdzorg toe te wijzen aan een medewerker binnen het eigen 

ambtelijk apparaat en daarnaast maximaal in te zetten op het 

beperken van de overheadkosten. De tweede motie, ingediend door 

de fractie Hagen, verzoekt het college om voor 2021 de jeugd weer 

zelf te voorzien van ondersteuning die nu door de stichting Jeugd- en 

Jongerenwerk wordt geleverd, en tot die tijd het jaarlijkse 

subsidiebedrag te verminderen met de activiteiten die scholen, 

stichtingen en verenigingen zelf kunnen inkopen en uitvoeren. Uit de 

geschreven verslaglegging wordt niet duidelijk of de moties zijn 

aangenomen.  

 

Voorschoten 

In de raadsvergadering van 11 juli 2019 is de voorjaarsnota gedeeld 

met de raad. Hierop zijn van de fractie ONS en PvdA technische 

vragen binnengekomen die door het college schriftelijk zijn 

beantwoord. De PvdA en het CDA hebben gedurende dezelfde 

vergadering een amendement voorgelegd waarin wordt voorgesteld 

om de wijzigingen van de programmabegroting die betrekking 

hebben op de voorjaarsnota, vast te stellen.  

 

Op 1 november heeft de SP-fractie vragen gesteld over het extra 

budget voor jeugdzorg van het kabinet. Gevraagd werd hoe het extra 

budget wordt ingezet en of de effecten hiervan worden gemonitord. 

Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord en in de 

raad gekomen op 12 december. In het antwoord geeft het college 

aan dat het extra budget wordt ingezet voor specifieke maatregelen 
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in het kader van het actieplan jeugd. De uitvoering daarvan wordt 

periodiek gemonitord.   

 

Oegstgeest 

Op basis van de verkregen documentatie is het niet mogelijk een 

inschatting te maken van hoe de raad is omgegaan met de gedeelde 

financiële documentatie.  

 

Leidschendam-Voorburg 

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is het college aan de hand van 

een motie door de VVD-fractie opgedragen om inzicht in de 

omzetstijgingen mee te nemen in de komende gespreksronde met 

jeugdhulpaanbieders en een bepaald percentage omzetstijging af te 

spreken als ijkpunt. Ook is het college opgedragen bij een 

winstmarge van tien procent of meer opnieuw het gesprek aan te 

gaan over de tarieven. De motie is unaniem aangenomen. De CDA-

fractie heeft in dezelfde vergadering een motie ingediend waarin het 

college wordt opgedragen om alles in werk te stellen om de 

jeugdzorgbudgetten niet te overschrijden, en een eventuele 

overschrijding niet ten laste te laten komen van de algemene 

reserves, maar deze te dekken uit een ombuiging binnen het 

taakveld in de meerjarenbegroting. In de vergadering van 3 juli heeft 

de fractie D66 per amendement een tegenbegroting ingediend bij 

het bespreken van de kadernota voor 2020-2023. Hiertoe heeft de 

raad besloten om het budget voor jeugdzorg in het kader van een 

efficiencyslag in zowel 2020 als 2021 met 2,5 procent te beperken. 

Er wordt niet vermeld of dit amendement en de motie van de CDA-

fractie zijn aangenomen. 
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Tabel 12. Beoordeling financiële documentatie 2019 

Norm Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg 

De gedeelde informatie 
en de wijze waarop dit 
gebeurt sluit aan bij de 
proceskaders voor 
informatievoorziening 
zoals vastgesteld in de 
kadernota 
 

 

    

In de kadernota zijn geen 

proceskaders voor 

informatievoorziening 

opgenomen. 

In de kadernota wordt een 

aantal keer kort genoemd 

dat/wanneer de raad 

geïnformeerd zal worden over 

financiële consequenties, 

maar niet op welke wijze dit 

zal gebeuren. Van concrete 

proceskaders is dan ook geen 

sprake. 

De perspectiefnota bevat 

slechts een korte passage over 

informatievoorziening. 

In de kadernota zijn geen 

proceskaders voor 

informatievoorziening 

opgenomen. 

Bij kaderstelling en 
beleidswijzigingen heeft 
het college de 
gemeenteraad 
(inhoudelijke en 
financiële) 
alternatieven/scenario’s 
voorgelegd, waardoor zij 
(vooraf) gewogen keuze 
heeft 
kunnen maken 

    

Het college heeft op verzoek 

van de raad een aantal 

mogelijke alternatieven 

opgenomen in de kadernota. 

Er worden geen alternatieven 

aangeboden. 

Er worden voorstellen gedaan, 

maar voor die voorstellen 

worden geen alternatieven 

geboden. 

Er worden geen 

alternatieven aangeboden. 

De rapportages zijn 
onderling consistent en 
eenduidig voor wat 
betreft de 
gepresenteerde 

    

De rapportages zijn over de 

jaren heen in grote lijnen 

inhoudelijk consistent. Na 

De rapportages zijn over de 

jaren heen in grote lijnen 

inhoudelijk consistent. Na 

De rapportages zijn over de 

jaren heen in grote lijnen 

inhoudelijk consistent, maar 

Kadernota 2017 en 2018 

wijken af in termen van 

programma’s. De 
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Informatie; eventuele 
veranderingen van 
onderliggende definities 
worden duidelijk 
benoemd 

2017 zijn de voor- en 

najaarsnota’s digitaal 

aangeboden. Deze digitale 

nota’s bevatten minder 

duiding in termen van 

(maatschappelijke) effecten. 

2017 zijn de voor- en 

najaarsnota’s digitaal 

aangeboden. Deze digitale 

nota’s bevatten minder 

duiding in termen van 

(maatschappelijke) effecten. 

wijken op bepaalde vlakken 

af. 

rapportages zijn in grote 

lijnen consistent. 

Begrotingen zijn sinds 2017 

digitaal en bevatten minder 

duiding. 

Per tabel/grafiek wordt 
uitleg gegeven 

    

Kostentabellen in de 

Programmabegroting zijn niet 

altijd van een toelichting 

voorzien. In digitale voor- en 

najaarsnota’s zijn niet alle 

getallen van een duiding 

voorzien. 

Kostentabellen in de 

Programmabegroting zijn niet 

altijd van een toelichting 

voorzien. In digitale voor- en 

najaarsnota’s zijn niet alle 

getallen van een duiding 

voorzien. 

Het merendeel van de tabellen 

is van een uitleg voorzien. 

Het merendeel van de 

tabellen is van een 

toelichting voorzien. 

Nadere uitleg over de 
informatie staat in de 
rapportage zelf of in een 
begeleidingsbrief bij de 
rapportage 

    

Informatie is voorzien van 

tekstuele toelichting. 

Informatie is voorzien van 

tekstuele toelichting. 

Informatie is voorzien van 

tekstuele toelichting. 

Informatie is voorzien van 

tekstuele toelichting. 

De duiding sluit goed aan 
op de cijfers (de oorzaken 
van) beduidende 
ontwikkelingen van de 
aantallen en kosten 
worden goed toegelicht 

    

Ontwikkelingen worden in 

veel, maar niet in alle 

gevallen toegelicht en 

verklaard in de tekst. 

Ontwikkelingen worden in 

veel, maar niet in alle 

gevallen toegelicht en 

verklaard in de tekst. 

Ontwikkelingen worden in 

veel, maar niet in alle gevallen 

toegelicht en verklaard in de 

tekst. 

Ontwikkelingen worden in 

veel, maar niet in alle 

gevallen toegelicht en 

verklaard in de tekst. 

Afwijkingen van de 
begroting en eerdere 
voortgangsrapportages 

    

In de voorjaarsnota worden De begrotingen worden De voortgangsrapportages De financiële afwijkingen 
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worden expliciet 
benoemd en verklaard 

de afwijkingen in beraamde 

kosten geduid. In de overige 

rapportages is dit niet het 

geval.  

besproken en afwijkingen 

worden benoemd en 

toegelicht, maar niet in alle 

gevallen expliciet verklaard. 

bevatten de hoofdlijnen en 

alleen aanmerkelijke 

afwijkingen worden benoemd. 

Deze afwijkingen zijn per 

programma besproken, maar 

worden niet in alle gevallen 

expliciet verklaard. 

zijn in een tabel 

samengevat, maar niet in 

detail toegelicht en/of 

verklaard 

Er zijn binnen het beleid 
duidelijke afspraken 
gemaakt over budgetten 
van het sociaal 
domein en daarbij 
behorende geldstromen, 
deze zijn specifiek 
uitgesplitst en inzichtelijk 
voor wat de jeugdzorg 
betreft 

    

In de kadernota worden 

concrete 

bezuinigingsmaatregelen voor 

het sociaal domein benoemd. 

De nadelige gevolgen voor de 

jeugdzorg van het reëel 

ramen worden in een tabel 

inzichtelijk gemaakt en 

bondig nabesproken. 

Budgetten voor het sociaal 

domein worden niet in detail 

besproken. 

In de kadernota worden 

concrete 

bezuinigingsmaatregelen 

voor het sociaal domein 

benoemd. Budgetten voor het 

sociaal domein worden niet in 

detail besproken. 

In de stukken wordt aandacht 

besteed aan de budgettering 

van het sociaal domein en de 

jeugdzorg, maar deze wordt 

niet in detail besproken. 

De budgettering van het 

sociaal domein en de 

bijbehorende speerpunten 

voor de jeugdzorg zijn 

uitgebreid besproken. Cijfers 

zijn niet specifiek uitgesplitst 

voor de jeugdzorg. 

Inhoud van de financiële documentatie 2019 

De kosten van de 
jeugdzorg 
 

    

De lasten op jeugdzorg 

worden in de financiële 

documentatie besproken en in 

absolute cijfers weergegeven. 

De lasten op jeugdzorg 

worden in de financiële 

documentatie besproken en 

in absolute cijfers 

De lasten op jeugdzorg 

worden in de financiële 

documentatie besproken en in 

absolute cijfers weergegeven. 

De lasten op jeugdzorg 

worden in de financiële 

documentatie besproken en 

in absolute cijfers 
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weergegeven. weergegeven. 

Het soort verwijzer 
(gemeente, huisarts, 
jeugdarts, gecertificeerde 
instellingen, medisch 
specialist, 
rechter/justitie, geen 
verwijzer en verwijzer 
onbekend)* 
 

    

Kosten zijn in de financiële 

documentatie niet uitgesplitst 

naar het soort verwijzer. 

Kosten zijn in de financiële 

documentatie niet uitgesplitst 

naar het soort verwijzer. 

Kosten zijn in de financiële 

documentatie niet uitgesplitst 

naar het soort verwijzer. 

Kosten zijn in de financiële 

documentatie niet 

uitgesplitst naar het soort 

verwijzer. 

Soort specialistische zorg 
(crisisinterventieteam 
(CIT), Gecertificeerde 
instellingen (GI), 
Ambulant, Residentieel, 
Topspecialistisch) 
 

    

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor 

maatwerkdienstverlening 18- 

en geëscaleerde zorg 18-. 

Verder worden de kosten niet 

uitgesplitst naar soort zorg. 

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor 

maatwerkdienstverlening 18- 

en geëscaleerde zorg 18-. 

Verder worden de kosten niet 

uitgesplitst naar soort zorg. 

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor maatwerkdienstverlening 

18- en geëscaleerde zorg 18-. 

Verder worden de kosten niet 

uitgesplitst naar soort zorg. 

In de nota’s zijn 

afzonderlijke kostenposten 

opgenomen voor 

maatwerkdienstverlening 

18- en geëscaleerde zorg 18. 

Verder worden de kosten 

enkel uitgesplitst naar soort 

zorg in de monitor. 

Soort hulpvorm (jeugd- 
en opvoedhulp, jeugd-
GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd 
Gedwongen kader, 
Wijkteam) 
 

    

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor 

maatwerkdienstverlening 18- 

en geëscaleerde zorg 18-. 

Wijkteams zijn opgenomen 

als aparte post, maar enkel 

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor 

maatwerkdienstverlening 18- 

en geëscaleerde zorg 18-. 

Wijkteams zijn opgenomen 

als aparte post, maar enkel 

In de nota’s zijn afzonderlijke 

kostenposten opgenomen 

voor maatwerkdienstverlening 

18- en geëscaleerde zorg 18-. 

Wijkteams zijn opgenomen als 

aparte post, maar enkel voor 

het sociaal domein. 

In de nota’s zijn 

afzonderlijke kostenposten 

opgenomen voor 

maatwerkdienstverlening 

18- en geëscaleerde zorg 18. 

Wijkteams zijn opgenomen 

als aparte post, maar enkel 
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*In Leidschendam-Voorburg konden veel leveranciers geen informatie opleveren over de uitsplitsing naar verwijzer, waardoor deze niet is 

opgenomen in de financiële documentatie. De raad heeft vastgesteld dat een uitsplitsing op taakveldniveau voldoende is. 

voor het sociaal domein. voor het sociaal domein. voor het sociaal domein. 

Verdere uitsplitsing is enkel 

opgenomen in de monitor. 

Persoonsgebonden 
budget (PGB) 

    

De lager uitgevallen lasten en 

aframing van PGB-kosten 

worden genoemd in de 

voorjaarsnota en de 

jaarrekening, maar 

kostenposten voor PGB zijn 

niet opgenomen in de 

overzichten. 

 

De lager uitgevallen lasten 

van PGB worden genoemd in 

de jaarrekening, maar 

kostenposten voor PGB zijn 

niet opgenomen in de 

overzichten. 

 

Kosten m.b.t. PGB zijn 

opgenomen in de 

perspectiefnota en in de 

jaarstukken. 

Kosten zijn in de financiële 

documentatie niet 

uitgesplitst voor PGB. 
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Beoordeling financiële documentatie 2016-2019 

In Tabel 13 is de beoordeling weergegeven van de financiële documentatie voor de vier gemeenten over de jaren 2016 tot en met 2019. Financiële 

documentatie uit 2015 is achterwege gelaten omdat de gemeenten in 2014 (het voorgaande jaar) nog geen kosten maakten met betrekking tot 

jeugdhulp. De beoordeling over 2019 heeft betrekking op de gehele P&C-cyclus. Voor eerdere jaren is enkel de jaarrekening beoordeeld.  

 

Tabel 13: Beoordeling financiële documentatie 2016-2019 
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 Inkoop 

In deze paragraaf wordt ingezoomd op de gedeelde informatie 

richting de raad rondom de inkoop van jeugdzorg. In de eerste plaats 

wordt beknopt ingegaan op de inkoopverbanden waarin de 

gemeenten opereren. Vervolgens wordt een overzicht geschetst van 

de informatie die is gedeeld in de gemeenteraden met betrekking tot 

de inkoop. Uit deze documenten zijn er vervolgens drie geselecteerd 

waar verder op ingezoomd zal worden.  

 Samenwerkingsverband 

Regio Haaglanden – Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-

Voorburg 

In aanloop naar de decentralisaties van de zorgtaken naar 

gemeenten heeft de VNG regionale samenwerkingen (o.a. op het 

gebied van zorginkoop) aangemoedigd. Op 26 juni 2013 hebben de 

gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-

Defland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en 

Zoetermeer besloten om de jeugdzorg gezamenlijk in te kopen 

binnen de regio Haaglanden. In november 2013 heeft de gemeente 

Voorschoten besloten om voor de inkoop van specialistische zorg 

aansluiting te zoeken bij een regio. Omwille van de bestaande 

samenwerking met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is in 2014 

gekozen voor aansluiting bij de regio Haaglanden. In datzelfde jaar is 

ervoor gekozen om voor de inkoop een zelfstandig inkoopbureau op 

te richten, nu bekend als het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

 

Dit zakelijk partnerschap tussen de gemeenten en de twaalf grootste 

aanbieders van jeugdzorg is in eerste instantie vastgelegd voor een 

periode van drie jaar: van 2015 tot en met 2017. In 2017 is op basis 

van een evaluatie besloten om de gemeenschappelijke regeling te 

continueren.  

 

Bij het inrichten van de afspraken rondom de gezamenlijke inkoop, 

hebben de gemeenten gekozen voor een geleidelijke invoering. Zoals 

besproken in de Innovatieagenda jeugdzorg Haaglanden zijn 

gemeenten met ingang van het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor 

de organisatie met betrekking tot: 

 

• Advies over en het bepalen en inzetten van bepaalde vormen 

van jeugdzorg – vooral dure specialistische zorg 

• Drangmaatregelen, waaronder bemoeizorg, om te voorkomen 

dat jeugdigen en gezinnen (onnodig en onwenselijk) in een 

situatie van onder toezicht stelling komen 

• Toegang tot het gedwongen kader 

• De uitvoering van de kinder- en jeugdbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering 
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De zorgaanbieders zelf zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 

kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Bij het aanbieden van deze 

zorg en ondersteuning werken de gemeenten en aanbieders samen. 

 

De gezamenlijke inkoop van de regio Haaglanden omvatte voor 2015 

alle jeugdzorg: van ambulant tot residentieel. Hiermee konden de 

gemeenten de transitie beheersbaar laten verlopen. Na 2015 was de 

inkoop gericht op de gespecialiseerde jeugdzorg. Voor het gehele 

traject is door gemeenten in 2014 een innovatieagenda opgesteld in 

samenwerking met enkele zorgaanbieders. Ook de monitoring van 

kosten en opbrengsten gebeurt gezamenlijk op basis van 

tussentijdse afspraken over beheersmaatregelen. Er is voor alle 

gemeenten ruimte voor afzonderlijk maatwerk, maar het verzoek om 

maatwerk van zwaardere zorg wordt besproken tussen de 

gemeenten alvorens het aan de zorgaanbieders wordt voorgelegd.  

 

Het Regionale transitiearrangement heeft drie centrale doelen: 

 

• Het waarborgen van continuïteit in de zorg 

• Het benutten van de kansen die de hervorming biedt om tot een 

innovatieve transformatie te komen 

• Het identificeren van mogelijke risico’s en externe effecten 

 

 
6 Hoewel de gemeente Voorschoten ook onderdeel uitmaakt van 
deze gemeenschappelijke regeling, verloopt de inkoop van 
Voorschoten via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

Holland Rijnland – Oegstgeest  

De gemeente Oegstgeest koopt jeugdzorg in vanuit het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland6. Door te kiezen voor een 

samenwerkingsverband voor de nieuwe gemeentelijke taken 

rondom jeugd, kunnen gemeenten de financiële risico’s voor deze 

dure trajecten delen, zo stellen de gemeenten in Holland Rijnland in 

de Notitie Gezamenlijk Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. De 

gemeenten dragen zowel inhoudelijke als financiële 

verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en bepalen daarbij het 

beleid, de doelen en de strategie. De gemeenteraden dragen 

verantwoordelijkheid over besluiten rondom het beleidsplan en het 

beschikbare budget en stellen daarmee de beleids- en financiële 

kaders vast. De colleges besluiten over de uitvoering binnen deze 

kaders. De raad stelt hiertoe jaarlijks een ontwerpbegroting vast en 

het college periodiek een regionale inkoopstrategie.  

 

Holland Rijnland streeft naar integrale hulp. Vaak gaat het om 

specialistische, langdurige of residentiële zorg. De gemeenten in 

Holland Rijnland bepalen gezamenlijk de maatschappelijke 

resultaten die zij voor ogen hebben en de (voorwaarden voor) 

opdrachten die zij aan aanbieders geven. De afspraken die zij met de 

zorgaanbieders maken worden gezamenlijk uitgevoerd en 

gemonitord.  
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 Sleutelmomenten 

In totaal wordt hier een drietal ‘sleutelmomenten’ onder de loep 

genomen. Een sleutelmoment kan een kenmerkend document zijn 

of een kenmerkend moment in de inkoopregio. De geselecteerde 

momenten betreffen de realisatie en presentatie van de regionale 

innovatieagenda in 2014, de realisatie en presentatie van het 

regionaal inkoopkader 2016-2017 en het kort geding dat is 

aangespannen tegen het inkoopbureau door een aantal 

jeugdzorgaanbieders in de regio. 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de gemeenteraden van de 

gemeente Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg 

geïnformeerd zijn over en betrokken zijn bij de sleutelmomenten. 

Tevens wordt gekeken naar wat de raden met de gedeelde 

informatie hebben gedaan en hoe de colleges B&W hier vervolgens 

op hebben geacteerd.  

 

5.2.1 Document 1 – Regionale innovatieagenda 

jeugdhulp Haaglanden 

Op 29 oktober 2013 is het Regionaal transitiearrangement jeugd 

Haaglanden (RTA) door alle colleges in de regio Haaglanden 

vastgesteld. Hierin is besloten om voor een periode van drie jaar 

gezamenlijk de specialistische jeugdzorg en specialistische AWBZ-

zorg in te kopen. Om te voorkomen dat de volledige focus op de 

continuering van zorg kwam te liggen is besloten om tevens in te 

zetten op de effectiviteit en kwaliteit van de zorg. Begin 2014 is met 

een aantal aanbieders uit de regio hiertoe de innovatieagenda 

opgesteld. Hierin is beschreven wat de gemeenten binnen H10-

verband willen bereiken met de jeugdzorg en welke innovatierichting 

zij voor ogen hebben. Door jeugdzorgorganisaties en gemeenten te 

verbinden in de innovatieagenda is de hoop dat nieuwe vormen van 

ondersteuning en dienstverlening zullen ontstaan: dichtbij, in de 

eigen leefomgeving, samen met de cliënt en vanuit het perspectief 

van de cliënt. 

 

In de innovatieagenda staan drie speerpunten centraal: 

 

1. Versterken van de basisvoorzieningen in de wijk 

2. Inrichten van de zorgbehoeftebepaling (toegang) 

3. Van residentieel naar ambulant 

 

Aanloop 

Na het vaststellen van het RTA heeft het college van Leidschendam-

Voorburg middels een informatiebrief op 29 oktober 2013 een 

terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad over de aanloop naar 

de totstandkoming van het document, de inhoud van het 

arrangement en het doel en de uitgangspunten van het stuk. Ook zijn 

de daarin gemaakte afspraken met jeugdzorgaanbieders verder 

toegelicht. In deze informatiebrief is tevens voor het eerst de 

innovatieagenda aangekondigd, welke in februari 2014 werd 

verwacht. De brief is op 25 november 2013 tevens gedeeld in de 
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Commissie Maatschappelijke Activiteiten. In de periode tot aan het 

presenteren van de agenda wordt geen verdere informatie gedeeld 

over de innovatieagenda in raadsvergaderingen of 

commissievergaderingen.  

 

Binnen de gemeente Wassenaar vond terugkoppeling van het RTA 

plaats door middel van een informatiebrief aan de gemeenteraad op 

29 oktober 2013. Deze brief wordt getoond in de lijst van ingekomen 

stukken behorende tot de raadsvergadering van 25 november 2013, 

maar is via het raadsinformatiesysteem niet openbaar toegankelijk. 

In de periode tussen deze informatiebrief en het presenteren van de 

innovatieagenda zijn geen stukken gedeeld aangaande de 

innovatieagenda.   

 

De Commissie Mens en Samenleving van de gemeente Voorschoten 

is 1 november door middel van een informatiebrief geïnformeerd. 

Deze brief gaat in op de uitgangspunten en doelstellingen van het 

transitiearrangement. In de brief wordt tevens inzicht gegeven in het 

vervolgproces. De raad als geheel is niet geïnformeerd over het RTA 

of de aanloop naar de innovatieagenda.  

 

Presenteren regionale innovatieagenda 

De gemeente Wassenaar heeft het stuk op 18 februari 2014 gedeeld 

met de Commissie Mens en Maatschappij als bijlage bij een 

informatiebrief. Deze is op 25 februari 2014 besproken in de 

commissievergadering van de Commissie Mens en Maatschappij. In 

de informatiebrief wordt de aanleiding voor het stuk kort 

uiteengezet, wordt een samenvatting gegeven van de 

uitgangspunten en doelstellingen en wordt kort ingegaan op hoe er 

vervolg wordt gegeven aan de innovatieagenda. De raad als geheel 

is niet geïnformeerd over het stuk.  

 

Op 14 maart 2014 heeft het college van de gemeente Voorschoten 

een informatiebrief aan de raad gestuurd over de opgestelde 

innovatieagenda. Deze is toegevoegd aan de lijst met ingekomen 

stukken voor de raadsvergadering van 8 mei 2014. De brief en de 

innovatieagenda zijn op 17 april geagendeerd in de vergadering van 

de Commissie Mens en Samenleving. In de brief is echter vastgesteld 

dat alle raden in de regio Haaglanden door de colleges worden 

geïnformeerd vóór 1 maart 2014.  

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dezelfde 

informatiebrief inclusief bijlage op 18 februari 2014 vastgesteld. 

Deze brief is echter niet terug te vinden als agendapunt of 

ingekomen document in de daaropvolgende raadsvergaderingen.   

 

Op basis van het bovenstaande lijken de gemeenteraden 

hoofdzakelijk geïnformeerd te zijn over de innovatieagenda en niet 

te zijn betrokken bij het opstellen van de inhoud ervan.  

 

Vervolg 

Gedurende de commissievergadering van de Commissie Mens en 

Maatschappij van de gemeente Wassenaar op 25 februari is de 

innovatieagenda opgenomen als vergaderpunt. Uit de lijst van 
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besluiten voortkomend uit de vergadering blijkt dat er geen 

toezeggingen zijn gedaan aan de commissie aangaande de 

innovatieagenda.  

 

Uit de verslaglegging van de raadsvergadering van 8 mei 2014 van de 

gemeente Voorschoten blijkt dat de innovatieagenda onbesproken 

is gebleven. Het stuk is dan ook niet te vinden op de besluitenlijst 

voortkomend uit de vergadering. In de vergadering van de 

Commissie Mens en Samenleving zijn tevens geen toezeggingen 

gedaan over het stuk.  

 

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is niet duidelijk of en 

wanneer de informatiebrief en innovatieagenda gedeeld zijn met de 

gemeenteraad. Wel is bekend dat de brief van 18 februari in het 

raadsinformatiesysteem genoteerd staat als ingekomen raadsbrief 

op 1 februari 2014.  

5.2.2 Document 2 – Regionaal inkoopkader 

jeugdhulp 2016-2017 

Als basis voor de inkoop van jeugdzorg in 2015 is een regionaal 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Omwille van de beperkte looptijd 

hiervan diende er voor 2016 een nieuw uitvoeringsprogramma te 

komen: het Regionaal inkoopkader jeugdhulp 2016-2017. Dit 

inkoopkader dient als vervolg op het Regionaal 

Uitvoeringsprogramma 2015 en bevat een duiding van de manier 

waarop de regionaal ingekochte jeugdzorg in het lokale domein 

wordt ingezet. Daarnaast bevat het een weergave van de specifieke 

functies die worden ingekocht met de bijbehorende budgetten.  

 

Aanloop 

In de periode tussen de eerste presentatie van het regionaal 

inkoopkader en de datum van vaststelling kan worden gesproken van 

een aanlooptraject. Het inkoopkader is in de gemeente Wassenaar 

voor het eerst gedeeld in de Commissie Mens & Maatschappij op 21 

april 2015. Daarna is het voorafgaand aan vaststelling door de raad 

niet meer besproken.  

 

In Voorschoten is het inkoopkader voor het eerst gedeeld in de 

Commissie Mens en Samenleving in de vergadering van 12 februari 

2015. In deze commissie is de terugkoppeling gemeenschappelijke 

regelingen in deze periode een vast agendapunt. De 

portefeuillehouder gaf tijdens deze vergadering een terugkoppeling 

van de bestuurlijke conferentie inkoop H10, en liet weten dat er in 

april of mei een voorstel zou worden aangeboden aan de raad met 

betrekking tot het regionaal inkoopkader. Ook werd er in deze 

vergadering gesteld dat er in begin april gemeenschappelijke 

raadsbijeenkomsten zullen plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn 

niet terug te vinden in de overzichten van het 

raadsinformatiesysteem.  

 

Op 30 april 2015 is het inkoopkader geagendeerd in de vergadering 

van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten, tezamen met het 

raadsvoorstel (daterende van 7 april 2015) en het raadsbesluit. Het 
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raadsbesluit is echter pas genomen op 26 mei 2015 en kan dus niet 

onderdeel zijn geweest van de commissievergadering van 30 april 

2015. De aanloop naar vaststelling van het kader in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg wordt dan ook niet volledig helder uit de 

beschikbare informatie in het raadsinformatiesysteem. 

 

Presenteren Regionaal inkoopkader jeugdhulp 

In de gemeente Wassenaar is het college in de raadsvergadering van 

18 mei 2015 aan de hand van een aangenomen motie opgedragen 

om de raad in het vervolg nauwer te betrekken bij de totstandkoming 

van de regionale beleidskaders. In de motie wordt het college 

opgedragen om de raad in de ontwerpfase te betrekken bij het 

beleidsplan. Ook het lokale inkoopplan moet vanaf heden worden 

voorgelegd aan de raad. Daarnaast is in een tweetal amendementen 

voorgesteld om aanpassingen te maken in de tekst van het regionaal 

inkoopkader. Na overname van deze amendementen heeft de raad 

het inkoopkader in dezelfde vergadering vastgesteld in reactie op 

een voorstel van het college op 11 mei 2015. In het 

raadsinformatiesysteem zijn het inkoopkader, het raadsvoorstel en 

het raadsbesluit opgenomen onder de vergadering van de 

Commissie Mens en Maatschappij op 21 april 2015. 

 

De gemeenteraad van Voorschoten heeft in de vergadering van 30 

april 2015 middels een raadsbesluit ingestemd met het voorstel om 

het regionaal inkoopkader als basis te nemen voor het inkoopproces. 

Het inkoopkader is samen met het raadsvoorstel en -besluit 

opgenomen in het raadsinformatiesysteem onder de vergadering 

van de Commissie Mens en Samenleving op 16 april 2015. Daar is (de 

fasering van) het inkoopproces toegelicht aan de hand van een 

presentatie. Ook is er vanuit GroenLinks, D66 en het CDA een aantal 

technische vragen ingediend. Deze vragen hadden betrekking op de 

kosten van de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties, de 

mogelijkheden voor de raad om het raadsvoorstel te amenderen, en 

het toesturen van notulen aan de raad. Het college heeft op al deze 

vragen schriftelijk gereageerd in de raadsvergadering van 30 april 

alvorens het inkoopkader vast te stellen. 

 

Op 7 april 2015 heeft het college van Leidschendam-Voorburg de 

raad in een raadsvoorstel verzocht om het regionaal inkoopkader 

vast te stellen. In de raadsvergadering van 26 mei 2015 heeft de raad 

besloten hiermee in te stemmen en het inkoopkader vast te stellen. 

Hoe en wanneer dit voorstel en besluit precies gedeeld zijn, blijkt niet 

uit het raadsinformatiesysteem. Beide documenten zijn, samen met 

het inkoopkader zelf, opgenomen in het raadsinformatiesysteem 

onder de ingekomen raadstukken van 1 april 2015 en onder de 

Commissie Maatschappelijke Activiteiten op 30 april 2015. 

 

Vervolg 

In een informatiebrief van juli 2015 meldt het college in de gemeente 

Wassenaar dat er een aantal amendementen is aangenomen, 

voornamelijk met betrekking tot de noodzaak tot sturing op 

prestaties. Hier wordt door het college invulling aan gegeven met de 

vermelding dat er op regionaal niveau wordt gewerkt aan een 

strategische visie over monitoren, leren en verantwoording. Ook zegt 
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het college toe een aparte notitie te zullen maken over de wijze van 

bekostigen, en deze tussen eind 2015 en begin 2016 af te ronden.  

Deze informatiebrief is verzonden door het college en in de 

Commissie Mens en Maatschappij opgenomen in de lijst van 

ingekomen stukken op 8 september 2015. De brief is in deze 

vergadering niet verder besproken gedurende de vergadering en uit 

het raadsinformatiesysteem blijkt niet dat de brief aan bod gekomen 

is in een raadsvergadering.  

 

De gemeente Voorschoten heeft op basis van het regionaal 

inkoopkader in juni 2015 een conceptvorm van het lokale inkoopplan 

gedeeld. Op 17 september 2015 heeft het college de raad 

geïnformeerd over de amendementen die zijn aangenomen met 

betrekking tot het regionaal inkoopkader jeugdhulp. Dit gebeurde 

aan de hand van dezelfde informatiebrief als in Wassenaar en had 

dan ook betrekking op dezelfde amendementen aangaande de 

noodzaak tot sturing en de manier waarop het college hier invulling 

aan geeft. De informatiebrief was in deze vergadering geen 

agendapunt en is enkel ter kennis aangenomen. De informatiebrief 

is niet besproken in een raadsvergadering. De notitie over de wijze 

van bekostigen die in de brief wordt toegezegd is voor geen van 

beide gemeenten teruggevonden in het raadsinformatiesysteem. 

 

In de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het regionaal 

inkoopkader geen vervolg gehad na vaststelling door de raad.  

5.2.3 Document 3 – Kortgeding zorgaanbieders 

In 2017 zijn de tien gemeenten in de regio Haaglanden van start 

gegaan met de voorbereidingen voor de inkoop van jeugdzorg voor 

de periode 2020-2024. Gedurende de daaropvolgende jaren is 

verder vorm gegeven aan de inkoopstrategie, waarbij is toegewerkt 

naar een resultaatgerichte manier van inkoop. Daarbij werd 

overgestapt van een ‘prijs x hoeveelheid model’ naar een model 

waarbij het resultaat centraal staat en er gewerkt wordt met een 

budgetplafond.  

In april zijn de gemeenteraden middels een informatiebrief 

geïnformeerd over de planning voor het inkoopproces. Op 23 april 

2019 zijn de inkoopdocumenten voor de periode 2020-2024 

gepubliceerd. Daarmee is de formele fase van het inkooptraject van 

start gegaan. Gemeenteraden mogen vanaf dat moment niet anders 

geïnformeerd worden dan de jeugdzorgaanbieders. De planning van 

het inkooptraject zag er in april als volgt uit: 

 

• Eerste mogelijkheid tot vragen (nota van inlichtingen 1) tot  

20-05-2019 

• Tweede mogelijkheid tot vragen (nota van inlichtingen 2) tot  

6-06-2019 

• Deadline inschrijving 12-08-2019 

• Voorlopige gunning 20-09-2019 

• Definitieve gunning 22-11-2019 
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In de zomer van 2019 hebben twaalf jeugdzorgaanbieders een kort 

geding aangespannen tegen de 10 gemeenten om de gestelde 

tarieven aan te passen. De jeugdzorgaanbieders zijn van mening dat 

de tarieven te laag en niet kostendekkend zijn. Zij zijn naar eigen 

zeggen niet langer in staat om goede jeugdzorg te verlenen als de 

tarieven niet aangepast zouden worden en geven aan op die manier 

structureel verlies te lijden. De voorzieningsrechter stelt de 

jeugdzorgaanbieders op 22 oktober 2019 in het gelijk en de 

gemeenten moeten opnieuw naar de tarieven kijken voor de inkoop 

van jeugdzorg en deze in overeenstemming brengen met de 

Jeugdwet, zodat de tarieven alsnog kostendekkend en reëel worden.   

 

Het moment waarop de drie gemeenteraden voor het eerst zijn 

geïnformeerd over de rechtsgang is nagenoeg gelijk. In de 

raadsvergadering van de gemeente Voorschoten van 31 oktober is 

een brief geagendeerd die op 3 september is opgesteld en op 26 

september door het college naar de raad is verzonden. Gedurende 

deze raadsvergadering blijft de brief onbesproken.  

 

Dezelfde brief van 3 september is op 4 september door het college 

van B&W in de gemeente Wassenaar verzonden. De brief is in de 

raadsvergadering van 15 oktober 2019 geagendeerd als ingekomen 

stuk. Ook in deze raadsvergadering wordt de brief niet besproken.  

Dezelfde brief is in de gemeente Leidschendam-Voorburg opgesteld 

op 27 augustus en een dag later gedeeld met de gemeenteraad als 

raadsbrief. De brief is niet terug te vinden als agendapunt of 

ingekomen stuk in de daaropvolgende raadsvergaderingen. Naar 

aanleiding van de brief zijn echter wel schriftelijk vragen gesteld door 

de VVD-fractie. De beantwoording van deze vragen zijn als 

ingekomen stuk geagendeerd bij de gemeenteraadsvergadering van 

10 september en tezamen met de eerdergenoemde informatiebrief 

als agendapunt geagendeerd in de commissievergadering van 23 

september 2019. De VVD-fractie vraagt in het stuk om opheldering 

over de grootste bespreekpunten waar gemeenten en 

jeugdzorgaanbieders elkaar moesten vinden. Uit de beantwoording 

blijkt dat dit met name op het gebied van verantwoordelijkheden, 

tarieven, bekostigingswijze en de verschillende 

administratiesystemen ligt. 

 

Uit een informatiebrief van latere datum blijkt dat de gemeenteraad 

van Voorschoten en Wassenaar op 22 oktober middels een 

informatiebrief is geïnformeerd over het vonnis van de rechter. De 

memo is echter niet terug te vinden in het raadsinformatiesysteem 

van de gemeente. Op 30 oktober hebben drie partijen binnen de 

gemeenteraad van Wassenaar een motie ingediend waarin het 

college wordt verzocht om tezamen met de raad de komende 

maanden een keuze te maken wat er in Wassenaar onder jeugdzorg 

wordt verstaan en het contractbeheer en de 

budgetverantwoordelijkheid voor jeugdzorg te laten vallen onder 

een vrij te maken medewerker binnen het eigen ambtelijk apparaat.  

 

De gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar zijn vervolgens 

op 5 november middels een informatiebrief geïnformeerd over de 

vervolgstappen van de uitspraak. Uit deze informatiebrief blijkt dat 
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de focus van de tien colleges is verschoven naar zorgcontinuïteit en 

dat de inkoopprocedure in de loop van 2020 wordt hervat zodat op 

1 januari 2021 de nieuwe contracten van kracht worden. Het in 2018 

vastgestelde inkoopkader blijft de basis voor de vormgeving van een 

nieuw stelsel. De brief is in beide gemeenteraden niet besproken, 

maar als ingekomen stuk geagendeerd. Op het verzoek van de SP-

fractie in Voorschoten is het stuk wel besproken in de Commissie 

Mens en Samenleving binnen de gemeente. In de 

commissievergadering van 21 november 2019 is de brief mondeling 

toegelicht. Naar aanleiding van de brief en toelichting zijn diverse 

mondelinge vragen gesteld over de kostenbeheersing en de reactie 

van de gemeenten op het vonnis. Uit de vergadering zijn geen 

verdere besluiten voortgekomen. Ook in de Commissie Sociaal 

Domein van Wassenaar is de brief op 6 november geagendeerd als 

ingekomen stuk.  

 

Deze brief of andere brieven aangaande het kort geding zijn niet 

terug te vinden in het raadsinformatiesysteem van Leidschendam-

Voorburg. Dit geldt zowel voor de raadsvergaderingen als de 

commissievergadering tot het einde van 2019. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat in alle gemeenten in november de 

besluitvorming rondom de vormgeving van het inkoopbureau van 

start is gegaan en daarmee tevens informatie is verschaft over de 

inkoopprocedure.  
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Bijlage I 

Kwaliteitscriteria Norm 

Integraliteit en 

eenduidigheid 

De doelstellingen in het beleidskader vloeien voort uit een heldere visie en zijn: 

 

Resultaatgericht; stuurt op beoogde maatschappelijk effecten (outcome, niet output) 

Specifiek; eenduidig te interpreteren 

Meetbaar; de doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden getoetst en vastgesteld; er zijn indicatoren 

opgesteld 

Tijdgebonden; de precisie waarmee wordt aangegeven wanneer zaken moeten zijn gerealiseerd 

 

De gedeelde informatie en de wijze waarop dit gebeurt sluit aan bij de proceskaders voor informatievoorziening zoals 

vastgesteld in de kadernota. Proceskaders betreffen duidelijke en transparante kaders ten aanzien van het moment en de 

wijze waarop de informatie gedeeld wordt; 

 

Er is afstemming met de informatie die via de reguliere planning- en controlcyclus aan de gemeenteraad is aangeboden; 

 

Bij kaderstelling en beleidswijzigingen heeft het college de gemeenteraad (inhoudelijke en financiële) 

alternatieven/scenario’s voorgelegd, waardoor zij (vooraf) gewogen keuze heeft kunnen maken; 

 

De rapportages zijn onderling consistent en eenduidig voor wat betreft de gepresenteerde informatie. Eventuele 

veranderingen van onderliggende definities worden duidelijk benoemd; 

 

De relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten is expliciet, logisch 

onderbouwd en vastgelegd. 
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Volledigheid en 

begrijpelijkheid 

De informatie is van voldoende reikwijdte en van het juiste detailniveau; 

 

Aan de gepresenteerde informatie wordt helder/goed duiding gegeven; 

 

Gegevens staan in één of meerdere overzichtelijke tabellen/grafieken/etc.; 

Per tabel/grafiek wordt uitleg gegeven; 

Nadere uitleg over de informatie staat in de rapportage zelf of in een begeleidingsbrief bij de rapportage; 

De duiding sluit goed aan op de cijfers; (de oorzaken van) beduidende ontwikkelingen van de aantallen en kosten worden 

goed toegelicht; 

Afwijkingen van de begroting en eerdere voortgangsrapportages worden expliciet benoemd en verklaard; 

 

De rapportages aan de gemeenteraad bevatten ten minste informatie over: 

 

Het aantal unieke jongeren dat jeugdzorg ontvangt; 

Soort verwijzer (gemeente, huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instellingen, medisch specialist, 

rechter/justitie, geen verwijzer en verwijzer onbekend); 

Soort specialistische zorg (crisisinterventieteam (CIT), Gecertificeerde instellingen (GI), Ambulant, 

Residentieel, Topspecialistisch); 

Soort hulpvorm (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd Gedwongen kader, Wijkteam); 

Persoonsgebonden budget (PGB); 

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek dat wordt uitgevoerd onder jongeren en hun ouders; 

 

De kosten van de jeugdzorg uitgesplitst naar: 

Soort verwijzer (gemeente, huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instellingen, medisch specialist, 

rechter/justitie, geen verwijzer en verwijzer onbekend); 
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Soort specialistische zorg (crisisinterventieteam (CIT), Gecertificeerde instellingen (GI), Ambulant, 

Residentieel, Topspecialistisch); 

Soort hulpvorm (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd Gedwongen kader, Wijkteam); 

Persoonsgebonden budget (PGB); 

 

Er zijn binnen het beleid duidelijke afspraken gemaakt over budgetten van het sociaal domein en daarbij behorende 

geldstromen, deze zijn specifiek uitgesplitst en inzichtelijk voor wat de jeugdhulp betreft. 

 

Actualiteit en 

tijdigheid 

De gemeenteraad ontvangt minimaal één keer per jaar informatie die grotendeels of volledig voldoen aan de normen van 

volledigheid en begrijpelijkheid. 

 

Het bovenstaande normenkader bevat normen die zijn overgenomen uit het normenkader dat is opgesteld in H10-verband. Toevoegingen aan 

dat kader zijn in de tabel gecursiveerd.  
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