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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raden en colleges van de tien gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor het beschikbaar 
stellen van alle vormen van jeugdhulp. De gemeenteraad heeft een kaderstellende en 
controlerende functie, het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. Het inkoop- en 
contractmanagement van jeugdhulp is gemandateerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ (cluster Gezond en Veilig Opgroeien).

Aangezien de gemeenten in Zuid-Holland Zuid grotendeels dezelfde opgaven hebben, is het goed 
om daar waar mogelijk samen te werken en van elkaar te leren. Het bestuurlijk 
opdrachtgeverschap van de projectopdrachten uit het programma Werk voor de Jeugd ligt bij de 
leden van het PFO Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De samenwerking binnen de jeugdzorgregio Zuid-Holland Zuid vraagt om op diverse vraagstukken 
gezamenlijk op te trekken. In september 2022 hebben de tien gemeenten uit de regio Zuid-Holland 
Zuid daarom een meervoudig lokaal programma vastgesteld: Werk voor de Jeugd. Via dit 
programma werken de gemeenten - vanuit een gedeelde visie - samen aan lokale en meervoudig 
lokale opgaven. Een van de belangrijkste onderleggers van het programma Werk voor de Jeugd is 
het, door de gemeenteraad vastgestelde, inkoopkader.

Wat is de te delen informatie?
De gemeenten hebben gemeenschappelijk een programma ontwikkeld om nog beter inzicht te 
krijgen in de inspanningen om de jeugdhulp te transformeren en betaalbaar te houden. Daarnaast 
is het doel om resultaten te monitoren en op deze manier van elkaar te leren. Het programmaplan 
'Werk voor de Jeugd' geeft gemeenten een direct overzicht van de gemeenschappelijke 
projecten/inspanningen én samenhang met lokale opgaven ten aanzien van jeugdhulp. Het doel is 
om helder te maken welke projecten inhoudelijk gezamenlijk worden opgepakt en bij welke lokale 
projecten er vooral kansen zijn om deze te ondersteunen middels monitoring en/of het van elkaar 
leren. Het programma Werk voor de Jeugd sluit naast het thema kennis, leren en ontwikkelen op 
diverse thema's aan op de landelijke hervormingsagenda. Met de thema's reikwijdte van de 
jeugdwet, toegang naar hulp, kwaliteit van de jeugdhulp en effectiviteit geven we vooruitlopend op 
landelijk beleid meervoudig lokaal vorm.
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De gemeenten werken samen verder aan lokale en meervoudig lokale opgaven in het programma 
'Werk voor de Jeugd'. Het programma heeft een looptijd tot eind 2023. Eind 2023 zal het 
programma geëvalueerd worden.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
In het programmaplan is een financiële paragraaf opgenomen met een daarbij behorende 
verdeelsleutel. De kassiersfunctie ligt bij de gemeente Dordrecht. Het Dordtse aandeel van de 
kosten wordt betaald uit het begrotingsprogramma 'Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht'.
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