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Beste leden van de commissie Sociale Leefomgeving, 

 

In deze brief wil ik graag een aantal zaken bij u onder de aandacht brengen. 

 

Raadsvoorstel begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams 2022 

Voor de zomer heeft u het raadsvoorstel begrotingssubsidie Stichting 

Jeugdteams 2022 ontvangen. In het voorstel heb ik toegelicht dat we in 2022 

het tijdelijke construct begrotingssubsidie willen hanteren om de continuïteit en 

kwaliteit van dienstverlening vanuit de SJT te kunnen waarborgen en lokaal 

meer te kunnen sturen. Deze maand heb ik, middels een memo, op uw verzoek 

nadere uitleg gegeven over de juridische toetsing en de keuze voor de 

begrotingssubsidie.  

 

Omdat 1 januari 2022 snel nadert en besluitvorming van de raad noodzakelijk is 

om de definitieve afspraken met SJT te kunnen maken, verzoek ik u het voorstel 

op 6 oktober te behandelen in uw commissie.  

 

In het memo heb ik ook aangegeven dat een (meerjarige) aanbesteding wordt 
verkend voor de periode vanaf 1-1-2023. In dit proces wil ik de raad graag 

betrekken, bijvoorbeeld bij de evaluatie van de Opgave Zorgzame Stad.  
 
Themabijeenkomst Sociaal Wijkteam 
In de raadsinformatiebrief 'Regionale en lokale ontwikkelingen jeugdhulp' d.d. 
12 mei 2021 heb ik u voorgesteld om een inhoudelijke themabijeenkomst over 
de doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam te organiseren, met input vanuit 
professionals en cijfers vanuit het Dashboard Sociaal Domein.  

 
Het doel van deze themabijeenkomst is om u mee te nemen in de 
ontwikkelingen in de inhoudelijke opdracht van het Sociaal Wijkteam. Graag ga 
ik, samen met partners en professionals, in gesprek met u over een aantal 
thema's. U kunt daarbij denken aan thema's zoals 'toegang' (integrale 
klantroute en vraagverheldering) en 'aansluiting onderwijs-jeugdhulp'. Uw 

vragen, bespiegelingen en feedback kunnen wij als eerste input meenemen voor 
de periode na 2022 (mogelijke aanbesteding van het Sociaal Wijkteam). 
 
De voorbereiding op deze themabijeenkomst (agendering, genodigden en vorm) 
doe ik graag in overleg met u. 
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Nieuwe verordening jeugdhulp 

Eerder heb ik u, middels een e-mail begin deze maand, om aandacht gevraagd 

voor het proces om tijdig te komen tot een nieuwe verordening jeugdhulp. Zoals 

gezegd verdient het om allerlei redenen, waaronder de nieuwe inkoop per 1 

januari 2021, de voorkeur om nog dit jaar een nieuwe verordening vast te 

stellen. In het nieuwe inkoopkader zijn een aantal keuzes gemaakt die vragen 

om een nieuwe verordening. Ook in de begroting is uitgegaan van aanpassingen 

in de huidige verordening. Indien u geen nieuwe verordening vaststelt, zal dit 

financiële consequenties hebben.  

 

Een nieuwe verordening is echter niet enkel uit financieel oogpunt noodzakelijk. 

Het is ook belangrijk om keuzes te maken om zo meer helderheid te scheppen 

voor jeugdigen, hun ouders en professionals. Zodat de juiste zorg op de juiste 

plek geboden wordt en de zorg, ook in de toekomst, houdbaar blijft. Een nieuwe 

verordening biedt kansen, o.a. tot meer aanscherping en harmonisering met 

aanpalende wetten (bijvoorbeeld de Wlz en passend onderwijs), aanscherping 

tussen gebruikelijke en boven gebruikelijke zorg en aanscherping in het begrip 

'eigen kracht'.  

 

Het proces van narratief evalueren dat u met elkaar in de commissie aangaat, is 

wat mij betreft aanvullend op het proces om tot een nieuwe verordening te 

komen. De effecten van de aanpassingen in de verordening kunnen gemonitord 

worden tijdens het narratief evalueren. Het narratief evalueren kan tot 

uitkomsten leiden die om een aanpassing van de verordening vragen.  

 

Om tot een nieuwe verordening jeugdhulp te komen, stel ik uw commissie een 

technische sessie voor om met elkaar dieper in te gaan op diverse vraagstukken 

en dillema's die aanscherping behoeven. Deze sessie zal begeleid worden door 

Bianca den Outer van JB Lorenz. Mevrouw Den Outer is gespecialiseerd in het 

scherpstellen van strategische vraagstukken van organisaties (publiek en 

privaat) in en rond het sociaal domein, de zorg en het veiligheidsdomein. In alle 

10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid begeleidt zij het proces om te komen tot een 

nieuwe verordening. 

 

Gezien het relatief korte tijdspad, stel ik de volgende data aan u voor: 

 

 26 oktober: technische sessie 

 November: behandeling nieuwe verordening in commissie (mogelijk in 

twee keer, indien aanpassingen nodig zijn na eerste behandeling) 

 21 december: vaststelling nieuwe verordening in raad 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Rik van der Linden 

Wethouder Jeugd 

 


