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Verslag en actielijst Fysieke Overlegtafel Jeugd /BJZ 30 juni 2014. 

Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden 

Holland (NSDMH), worden in dit verslag als  partij weergegeven via de aanduiding  ‘de Gemeente’.  

1. Opening  

Bureau Jeugdzorg (BJZ) wordt vertegenwoordigd door: 

o Hans Beelen, directeur uitvoering 

o Rob Klein, regiomanager Gorinchem e.o. en Midden-Holland 

o Peet de Graaf, programmamanager  Afbouw & Overdracht 

o Marco Schumm, Concern Controller 

Namens de deelnemende gemeenten zijn aanwezig: 

o Michel Tettero, beleidsmedewerker (voorzitter) 

o Peter-Paul Doodkorte, projectleider Jeugd 

o Lammert Mulder, zorginkoper NSDMH 

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en Lijst van Vraag en Antwoord 

Ingekomen is de brief van Bureau Jeugdzorg met een handreiking t.b.v. de inkoopafspraken 

2015. Deze brief staat ter bespreking op de agenda. 

Mededeling BJZ: 

- BJZ moet met een positief resultaat door de certificering komen om in 2015 gecertificeerde 

instelling te worden. In het proces zijn geen kritische bevindingen gedaan. De bevindingen 

kunnen naar verwachting procedureel worden afgedaan. Het ziet er daarom naar uit dat de 

certificering er komt. 

In de praktijk zal dat nog tot bijna het einde van het jaar duren. Dit omdat het normenkader 

nog niet is vastgesteld. Dat zal pas in november gebeuren. Nu ligt er dus het positieve advies 

- Woensdag 25-6 is er een gesprek geweest over de vorming van een stichting welke 

werknemers overneemt van BJZ. Na 10 juli a.s. kunnen de gemeenten meer duidelijkheid 

geven. 

- Toegangsmedewerkers kunnen niet in de gecertificeerde instelling per 1-1-2015. Dit past niet 

in de opdracht. Deze knip is hard. Dat betekent dat ze of overgedragen moeten worden naar 

een andere organisatie of moeten worden ontslagen. 

 

3. Conceptverslag en actielijst vorig overleg 

Het verslag van de bijeenkomst op 13 juni j.l. is akkoord. De actielijst is niet doorgenomen. 

 

4. Brief van Bureau Jeugdzorg d.d. 24-6-2014 aan de coördinerend Wethouder Jeugd voor de 

regio Midden-Holland. 

De brief van BJZ wordt besproken: 

JB/JR: 

BJZ: 

In de brief van 27-2-2014 is 95% garantie op JB/JR als basis genomen. Het beschikbare bedrag per 

1-1-2015 is aanmerkelijk lager (LM ong. Euro 185.000). Voor het beschikbare bedrag kan de 

gecertificeerde instelling na 1-1-2015 het te verwachten aantal maatregelen niet garanderen. 

Het verschil wordt verklaard door een krimp per 1-1-2015, de korting 2014 en normering van de 

caseload. 
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Gemeenten: 

Startpunt van de discussie is het verschil in financiering vanuit de bron. Een deel van de 

provinciale middelen vervalt per 1-1-2015 en komt pas terug per 1-1-2016 via de uitkering uit het 

gemeentefonds. Om het gat wat in 2015 ontstaat is voor de gemeente uitgangspunt dat de 

geplande besparing van 15% in 2017, welke stapsgewijs gemaakt zou worden, nu al voor 2015 

wordt gerealiseerd. Dit geldt overigens voor het totaal van wat over gaat naar de gecertificeerde 

instelling. 

 

Dwang en Drang: 

BJZ: 

De doelstelling is om dwang terug te dringen en meer drang toe te passen. Voorwaarde is de 

inrichting van de Sociale teams. Advies van BJZ is het in stand houden van de teams die werken 

met dwang en drang gezinnen.  

Gemeenten: 

Dit uitgangspunt wordt gedeeld. 

 

Crisisdienst: 

BJZ: 

De discussie is gestokt. Dit betreft een aparte dienst van 11 FTE. Om een efficiënte crisisdienst op 

te bouwen zou deze gekoppeld moeten worden aan andere functies. 

Zou gekoppeld moeten worden aan wijkteams en mogelijk bovenregionaal georganiseerd 

kunnen worden. 

Financiën: 

Crisis + JPT regio = 595.000 Euro 

Volgens BJZ 675.000 Euro 

Verschil is 80.000 Euro 

Gemeenten: 

Wat is hiervan gemeentelijk en wat provinciaal werd gefinancierd? 

BJZ overhandigt een overzicht waarin is opgenomen dat de bijdrage JPT 2014 vanuit gemeenten 

134.555 Euro en de subsidie van de provincie 91.037 Euro bedraagt. 

 

Jeugdreclassering: 

BJZ: 

Inzet op groepsaanpak. Betreft diagnostiek voor gesloten Jeugdzorg. 

Gemeenten: 

Op inhoud wordt de aanpak gedeeld. 

Het betreft hier aanvullende financiering. Dit is afhankelijk van de inrichting van de toegang. De 

volgorde van besluitvorming is eerst inrichting van de toegang bepalen om vervolgens tot 

afspraken te komen over dit onderdeel. 

 

Onafhankelijke stichting: 

BJZ: 

Is besproken in het overleg van 25 juni. De vraag of deze onafhankelijke stichting onder te 

brengen is bij BJZ kan beantwoord worden met nee. BJZ wijst ook op de BTW-problematiek. 

Gemeenten: 

Gemeenten zijn op zoek naar een entiteit om de toegang voor de Jeugd te kunnen organiseren 

door de lokale sociale teams te ondersteunen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de 

discussie rond BTW plicht hier niet mag spelen. 

Voorstel: Komen tot een nieuwe stichting, onafhankelijk, die PenO functies en personeel uitleent 

aan gemeenten/sociale teams. 
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AMHK: 

Gemeenten: 

Uitgangspunt: Budget 2015 = budget 2014 -/- 15% 

Budgettaire ruimte in te vullen door de GGD. 

Mogelijk kan wat vrijvallend budget worden ingezet ten behoeve van extra inkoop 

Jeugdreclassering. (?? Klopt dit wel??) 

 

5. Invulling geven aan 80% garantie zoals bestuurlijk toegezegd 

BJZ: 

Gat tussen RTA en 80% garantie is 1,1 mljn Euro. Hiervoor dient overbrugging georganiseerd te 

worden, anders vallen er functies tussen wal en schip. 

Gemeenten: 

De gemeenten zitten strakker in dit onderwerp. Over het totaal van BJZ is men bereis een 80% 

garantie af te geven. Omdat voor andere onderdelen een hogere garantie wordt gegeven valt 

deze voor de toegang veel lager uit. Op dit moment is deze becijferd op ongeveer 10,5 FTE van 

de ongeveer 60 FTE die hiervoor nu beschikbaar is. 

Conclusie gemeenten: 

Op basis van 80% garantie zal 10,5 FTE binnen de garantie overgenomen kunnen worden t.b.v. 

de toegang. Mogelijk is er een ruimere behoefte binnen de lokale sociale teams maar dat valt 

niet binnen de garantie. 

 

6. Vervolgafspraken en procesafspraken 

De gemeenten geven uiterlijk per 1-8 duidelijkheid over: 

1. Afname van diensten bij de gecertificeerde instelling en de bijbehorende financiering 

2. Garantie m.b.t. overname van medewerkers toegang 

Hiertoe zal de regio Midden-Holland afstemming zoeken met de andere regio’s binnen Zuid-

Holland, met name de regio Zuid-Holland Noord. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Zie toegevoegd agendapunt 4.  

 
8. Sluiting 

De heer Tettero dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng in het gesprek.   
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Actie BJZ 

Nr Actie 

1 Ter informatie mail van 12 juni doorsturen naar Gemeente (na interne afstemming). 

 

2 Nadere afspraken maken over kwaliteitseisen en financiën. 

 

3 Ontwikkelen van werkafspraken voor benodigde overdracht van cliënten uit de caseload 

toegangsmedewerkers BJZ. 

4 Doorspreken met materiedeskundigen over inrichting plaatsingscoördinatie.  

 

5 Doorpraten over matching toegangsmedewerkers BJZ en kwaliteitseisen Sociale Teams.  

 

6 Voorbereiding en gespreksvoering over productprijs(berekening).  Digitaal aanleveren van 

productberekening.  

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

1 Doorontwikkeling verleningstraject en vervolg.  

2 Nadere afspraken maken over kwaliteitseisen en financiën.  

 

3 Ontwikkelen van werkafspraken voor benodigde overdracht van cliënten uit de caseload 

toegangsmedewerkers BJZ. 

4 Doorspreken met materiedeskundigen over inrichting plaatsingscoördinatie.  

 

5 Doorpraten over matching toegangsmedewerkers BJZ en kwaliteitseisen Sociale Teams.  

 

6 Voorbereiding en gespreksvoering over productprijs(berekening).  

 

7 Contact opnemen met BJZ (Rob Klein) over verdere invulling van het traject voor de Toegang 

en de consequenties daarvan voor Bureau Jeugdzorg. 

 

8 Inplannen vervolgafspraak via secretariaat BJZ.  

Datum/tijdstip ligt tussen 26 juni 2014 en 1 juli 2014. Hoofdthema: budget.  

 

9 De gemeenten geven uiterlijk per 1-8 duidelijkheid over: 

1. Afname van diensten bij de gecertificeerde instelling en de bijbehorende 

financiering 

2. Garantie m.b.t. overname van medewerkers toegang 

 

 

De actielijst is niet doorgenomen en, afgezien van toevoeging van punt 9 bij de Gemeenten, niet 

bijgewerkt. 

 


