
Beantwoording vraag CDA-fractie van 12 mei jl. 
 
Vraag 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief inzake de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2022 heeft de 
CDA-fractie tijdens de raadsvergadering van 12 mei jl. een vraag gesteld. De CDA-fractie vraagt zich af 
of het AEF-rapport nog voldoende scherp op het netvlies ligt. Hierbij zou de CDA-fractie graag van het 
college horen welke stappen en in welke volgorde met het AEF-rapport in de hand één en ander 
aangepakt gaat worden.  
  
Antwoord 
De hervormingen die noodzakelijk zijn om te komen tot kostenbeheersing is een complexe opgave 
die inzet vraagt vanuit verschillende niveaus. Landelijk is het noodzakelijk dat snel vorm gegeven gaat 
worden aan de landelijke hervormingsagenda. Regionaal zijn acties nodig zoals het voeren van goed 
contractmanagement en het afschalen van gedwongen jeugdhulp. Hiervoor trekken we los van de 
Serviceorganisatie Jeugd ook samen op met de andere gemeenten. Onder meer de inzet van 
mevrouw Bianca den Outer (JB Lorenz) voor de afbakening jeugdhulp en Verordening jeugdhulp is 
hiervan een voorbeeld. Hier bovenop hebben wij onze lokale acties die wij vastleggen in jaarlijkse 
uitvoeringsagenda's. De eerste uitvoeringsagenda uit 2020 hebben wij, naar aanleiding van het 
Onderzoeksrapport governance ZHZ Jeugd, destijds ook voorgelegd aan adviesbureau AEF. 
  
Om u meer overzicht te bieden hebben wij, in lijn met de toezegging vanuit wethouder Verver, 
bijgaand implementatieschema gemaakt met de verbeterpunten van AEF richting gemeenten met 
daaronder de acties die wij in gang hebben gezet. 
 



 Organisatie 1. Lokale sturing op inhoud 2. Samenwerking 
gemeenten 

3. Definitie van jeugdzorg, 
normaliseren 

4. Sturingsinformatie 5. Beheersing van kosten 6. Keuzes maken 7. Organisatie-en 
governance 1. Kennis en capaciteit 

jeugdzorg 
1. Meer bestuurs-en 
executiekracht ontwikkelen

1. Bestuurlijke opdracht om 
een voorstel te doen voor 
definiëring, uitwerking door 

1. In beeld brengen hele 
gezin: via eigen informatie 
gecombineerd met SOJ, SJT, 

1. (Politieke) keuzes in 
normaliseren, zie ook 3. en 6. 
Afbakening jeugdzorg

1. (Politieke) keuzes maken 
m.b.t. afbakening/-
normalisatie van jeugdhulp

1. Gemeenten rechtstreeks 
opdrachtgever aan SJT

Versterken lokale ambtelijke 
inzet. Met onder meer 
structurele inbedding van 
Zorgregisseur Sociaal 
Domein/Jeugdhulp per 2022 
en gesprekken met 

Maandelijkse platform 
Portefeuillehoudersoverleg 
(PFO) Jeugd ZHZ sinds 2021

Nieuwe verordening 
Jeugdhulp sinds februari 
2022.

Jaarlijkse lokale 
jeugdhulpanalyse op basis 
van de data van de 
Serviceorganisatie Jeugd, 
Stichting Jeugdteams en de 
cijfers van de POH-jeugd GGZ

Nieuwe verordening 
Jeugdhulp sinds februari 
2022.

Nieuwe verordening 
Jeugdhulp sinds februari 
2022.

Lokale subsidieafspraken 
met Stichting Jeugdteams 
sinds 1-1-2022

Nog in uitwerking: nadere 
regels Jeugdhulp

Nog in uitwerking: nadere 
regels Jeugdhulp

Nog in uitwerking: nadere 
regels Jeugdhulp

Nog in landelijke uitwerking: 
Landelijke 

Nog in landelijke uitwerking: 
Landelijke 

2. Invullen van goed 
opdrachtgeverschap 
(conform IAVDO) 

2. Netwerk-MT+ 
nadrukkelijker aan zet 

2. Maatschappelijk debat 
organiseren met aanbieders 
en maatschappelijk veld 

2. Jaarlijks control-auditplan 
vaststellen en de (eigen) 
controllerscapaciteit 

2. Beleid toegang hierop 
aanscherpen 

2. Keuzes communiceren en 
vasthouden 

2. Netwerk-MTplus een 
zwaardere rol geven 

Verder invulling geven aan 
het accounthouderschap 
richting Dienst Gezondheid & 
Jeugd/Serviceorganisatie 
Jeugd en Stichting 
Jeugdteams

Maandelijkse platform 
Netwerk MT Jeugd sinds 
2021

Samenwerkingsafspraken 
onderwijs en jeugd, 
organiseren bijeenkomsten 
met zorgaanbieders, 
aansluiten bij 
branchgesprekken met 
zorgaanbieders en 
contractmanagement van de 

Planning & Control-stukken 
van de Serviceorgansiatie 
Jeugd worden besproken in 
het regionaal 
controllersoverleg ZHZ en de 
auditcommissie van het 
Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke 

Subsidieafspraken Stichting 
Jeugdteams (met onder 
meer tijdelijke versterking 
casusregie en start inzet 
beschikkingenmonitor) en 
Normenkader Jeugdhulp

Bespreekbaar maken in 
Driehoeksoverleg Jeugd met 
de gemeente, Stichting 
Jeugdteams en de 
Serviceorganisatie Jeugd 

Maandelijkse platform 
Netwerk MT Jeugd sinds 
2021

Beeldvormende 
besprekingen en onder meer 
de raadsvoorstel omtrent de 
Verordening jeugd om 

3. DVO sluiten met SJT 3. Sturen selectie aanbieders 3. Politieke keuzes maken, en 
dan soms nee zeggen

3. Inkoopkader aanpassen op 
politieke keuzes 

3. Inkoopcontracten hierop 
aansluiten 

3. Governance is structuur en 
rolgedrag: dus ook het goede 
rolgedrag inslijpen en 

Lokale subsidieafspraken 
met Stichting Jeugdteams 
sinds 1-1-2022

Nieuwe inkoopafspraken 
sinds 2022

Invoering en implementatie 
Normenkader Jeugdhulp 
sinds begin 2022.

Nieuwe inkoopafspraken 
sinds 2022

Nieuwe inkoopafspraken 
sinds 2022

Bestuurlijke deelname aan 
Algemeen Bestuur van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd, 
Netwerk MT Jeugd, ambtelijk 

Nog in landelijke uitwerking: 
Landelijke 

4. Afspraken maken met 
huisartsen

4. Innovatie planmatig 
aanpakken met 
programmamanagement en 
projectorganisatie 

4. Realistisch begroten = 
o.b.v. verwachtingen met 
kennis uit eerdere jaren, plus 
mogelijke zichtbare 
ontwikkelingen 
Is kostenreductie 
aannemelijk? 

4. Toegang hierop inrichten 4. Vertalen overige 
veranderingen in organisatie 
en governance per gemeente 
op individueel niveau en 
bespreken als regio 

Herijkte afspraken sinds 
begin 2021 omtrent 
Drechtdokters (huisartsen) 
en Stichting Jeugdteams over 
de praktijkondersteuner 
huisartsen (POH'er) Kind & 
Jeugd

Onder meer project Veilig 
Opgroeien is Teamwork, 
inzet Autisme Stoornis 
Spectrum-expert, inzet 
POH'er Kind en Jeugd en 
laagdrempelige inzet 
jongerenwerkers op scholen 

Voorgestelde begroting 
Serviceorganisatie Jeugd 
2023

Subsidieafspraken met 
Stichting Jeugdteams (onder 
meer extra inzet casusregie) 
en implementatie 
Normenkader Jeugdhulp

Bestuurlijke deelname aan 
Algemeen Bestuur van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd, 
Netwerk MT Jeugd, ambtelijk 
overleg Jeugd

5. Opstellen en uitvoeren 
jaarlijks control-auditplan 

5. Ieder hierin zijn 
verantwoordelijkheid nemen 
en elkaar ook scherp houden 

Planning & Control-stukken 
van de Serviceorgansiatie 
Jeugd worden besproken in 
het regionaal 
controllersoverleg ZHZ en de 
auditcommissie van het 
Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke 

Verder invulling geven aan 
het accounthouderschap 
richting Dienst Gezondheid & 
Jeugd/Serviceorganisatie 
Jeugd en Stichting 
Jeugdteams

 

Gemeenten
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