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Geachte heer, mevrouw,
Op 25 mei 2012 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van de HAP en Forza! over
uitwerking decentralisatie opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag l:
Waf is de reden dat de raad niet betrokken, noch op de hoogte is (gesteld) van het trajecf
om te komen tot deze keuze van het college?
Antwoord:
In de nota 'Richting, proces en aanpak programma sociaal domein' (2012.0013203) van 27
maart 2012 is op bladzijde 14 aangegeven dat wij in SRA verband de inkoop van de
ambulante zorg gaan verkennen. In dezelfde nota staat de proeftuin ambulante jeugdzorg
ook als zodanig beschreven in de bijlage met de beschrijving van de proeftuinen. In de B&W
nota 'Evaluatie en doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)' (2012.0020913)
van 8 mei jongstleden zijn wij verder ingegaan op deze vorm van opdrachtgeverschap. Op
bladzijde 12 van de nota 'Evaluatie en doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)' staat hierover het volgende:
"In de proeftuin Ambulante Jeugdzorg bereiden wij ons voor op de overdracht van de
jeugdzorg taken van de SRA. Los van de nog te maken keuzes omtrent regionale
samenwerking, ontwikkelen we in SRA-verband een insfrumentarium om met de
zorgaanbieders afspraken te kunnen maken over hef aanbod en de concrete invulling van de
ambulante zorg in Haarlemmermeer. Wij kiezen hierbij voor het scenario waarbij wij als
gemeente vanaf 2013 inhoudelijk opdrachtgever zijn voor de ambulante jeugdzorg in
Haarlemmermeer. Op basis van de onfwikkelingen en bevindingen in 2013 beslissen we of
wij vanaf 2014 ook de rol van budgettair opdrachtgever overnemen (zowel de inkoop ais d
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inhoudelijke en financiële verantwoording). Daarbij willen we meteen de verbinding maken
mef de inkoop van (AWBZ) begeleidingsfrajecfen voor de jeugd. Bij de invulling van deze
proeftuin sluifen we aan bij de CJG onfwikkeling en maken we gebruik van de inzichten
vanuit de pilot 'Van Indiceren naar verwijzen: We willen de slag maken van 'verwijzen' naar
'erbij halen' door bij de vraagverheldering de ouders en hun vraag heel cenfraal te sfellen.
Met deze werkwijze beogen we de ouders meer regie te geven en meer vraaggericht (en
oplossingsgerichf) te werken. "
Met deze nota's hebben wij u geïnformeerd over dit traject. Het college heeft er voor
gekozen om, net als in 201 1, in SRA verband verkenningen en pilots te doen, gericht op
kennis vergaren en kennis delen. Onze keuze omtrent het opdrachtgeverschap voor de
ambulante zorg dient in dat licht te worden bezien. De keuze voor het zogenoemde scenario
2 houdt in dat wij bij wijze van proef ervaring gaan opdoen met de aansturing van
jeugdzorgaanbieders, zonder dat wij huidige SRA verantwoordelijk-heden over gaan nemen.
Het doorlopen van proefperiodes als deze stelt ons in staat om in een later stadium sterkere,
beter gefundeerde voorstellen aan de raad te kunnen doen.
Vraag 2:
Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij uw keuze voor scenario 2?
Antwoord:
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft 4 scenario's ontwikkeld. Bij scenario 1 is er geen
overdracht van het opdrachtgeverschap en blijft de situatie zoals die nu is. Dat wil zeggen de
SRA blijft opdrachtgever. Bij scenario 2 is er sprake van overdracht van inhoudelijk
opdrachtgeverschap van SRA naar gemeente. Bij scenario 3 wordt de gemeente budgettair
opdrachtgever met gesloten beurs. Bij scenario 4 a gaat het om overdracht van budgettair
opdrachtgeverschap met 100% overdracht van middelen (20% van het budget is vrij te
besteden aan jeugdzorg; 80% blijft besteed worden aan bestaande aanbieders). Scenario 4b
houdt in dat gemeente budgettair opdrachtgeverschap op zich neemt met 20% overdracht
van middelen vrij besteedbaar aan jeugdzorg.
Scenario 2 biedt ons de mogelijkheid om te experimenteren met een andere invulling van de
ambulante zorg, in het verlengde van onze pilot 'Van indiceren naar verwijzen'. Wij willen nu
de slag maken 'van verwijzen naar erbij halen' door bij de vraagverheldering de ouders en
hun vraag centraal te stellen. Met deze werkwijze beogen we de ouder meer regie te geven
en meer vraaggericht (en oplossingsgericht) te werken. Deze aanpak geeft ons inzicht en
levert kennis op over de wijze waarop de huidige jeugdzorg werkt en wat nodig is om hierin
tot een goede sturing te komen.
Deze focus sluit aan bij de prioriteiten binnen de CJG-ontwikkeling en de ambities van het
Sociaal Domein, namelijk: versterken eigen kracht van de ouders, meer ruimte voor
professionals, meer nadruk op preventie en brede vraagverheldering. Scenario 2 biedt ons
voldoende ruimte om deze prioriteiten uit te werken.
Daarnaast willen we graag onze verantwoordelijkheid in zijn geheel bezien (integraal) en nu
niet veel capaciteit inzetten op de ontwikkeling van een nieuw instrumentarium voor het
specifieke deelgebied ambulante jeugdzorg (scenario 3 en 4).
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Vraag 3:
Kunt u de raad toelichten hoe de ambulante jeugdhulpverlening op dit moment in
Haarlemmermeer is georganiseerd?
Antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de informatie die wij u gestuurd hebben ter voorbereiding van de
raadssessie op l december 201 1, waaronder d e 'Startfoto'. Tevens vewijzen wij u naar de
brief van 3 november 201 1 (1 1.0438396/jwi/ohv) waarin wij antwoord gaven op dezelfde
vraag.

Vraag 4:
Wat houdt scenario 2 precies in en welke gevolgen heeft dit voor:
- de ambulante hulpverlening
- de gebruikers
- het hulpverleningsaanbod
- de financiën
- de vrijheid van het gemeentelijke beleid
Antwoord:
Scenario 2 houdt in dat wij vanaf 2013 als gemeente inhoudelijk opdrachtgever (en
vooralsnog geen budgettair opdrachtgever) zijn voor de ambulante jeugdzorg in
Haarlemmermeer. Zie ook het antwoord op vraag 2.
De keuze voor dit scenario stelt ons in staat om in CJG verband een andere invulling van de
ambulante zorg op de werkvloer uit te proberen. Omdat het een oefensituatie betreft heeft dit
geen gevolgen voor de hierboven genoemde aspecten.

Vraag 5:
Op welke wijze was u van plan de raad hierbij te befrekken, mede gezien het feit dat de
Stadsregioraad op 26 juni a.s. zal gaan stemmen over dit voorstel van het DB?
Antwoord:
Met de onder vraag 1 genoemde nota's hebben wij u geïnformeerd over dit traject.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen.

Wethouder Duurzaamheid, Werk, Jeugd en Onderwijs

