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1

Aanleiding en achtergrond

Op 31 december 2019 eindigt de uitvoeringsovereenkomst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) tussen de
Dienst Gezondheid & Jeugd en het Consortium Rivas/Careyn. Vanaf 1 januari 2020 moet daarom
de uitvoering van JGZtaken opnieuw geregeld worden. Daarvoor zijn meerdere scenario's
denkbaar.
Voorgesteld wordt deze scenario's voor uitvoering van de JGZ vanaf 1 januari 2020 door een
onafhankelijk en deskundig adviesbureau te laten onderzoeken zodat medio 2018 in het algemeen
bestuur besluitvorming kan plaatsvinden over de positionering van uitvoering van de JGZ.
In deze bestuursopdracht worden achtereenvolgens de vraagstelling, doelstelling en verwachte
resultaten beschreven. Ook wordt aangeven hoe we deze verwachte resultaten willen gaan behalen
en in welke structuur we dat willen gaan doen.

2

Vraagstelling

De vraagstelling die centraal staat in de Bestuursopdracht is:
Hoe kunnen de gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid
jeugdgezondheidszorg vanaf 1 januari 2020 het beste organiseren?

de

uitvoering

van

de

Hieruit volgen 3 subvragen:
1. Vanuit welke kaderstelling wordt vormgegeven aan de organisatie van de JGZ?
2. Welke scenario’s zijn daarvoor denkbaar?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van elk scenario?
Van belang voor de kaderstelling zijn o.a. de gemeentelijke visie op de Jeugdgezondheidszorg, het
wettelijk kader en richtlijnen voor de uitvoering van de JGZ en voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma en de visie van gemeenten op de inrichting van het jeugddomein. De
JGZ sluit immers aan op het jeugddomein als preventieve basisvoorziening. Daarnaast speelt in
onze regio ook het uittreden van gemeenten uit de Gemeenschappelijke regeling en het
samengaan van gemeenten; de regio gaat van 17 gemeenten naar 10 gemeenten.
Van belang voor de scenario's is vooral de lokale verankering van de JGZfunctie als preventieve
basisvoorziening.
De voor- en nadelen van elk van de scenario's volgen logischer wijze uit de kaderstelling en zijn
bedoeld als indicatie om te komen tot bestuurlijke besluitvorming.
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3

Doelstelling

De doelstelling van deze Bestuursopdracht is daarmee:
Realiseer bestuurlijke besluitvorming op:
1. De inhoudelijke, organisatorische, juridische en financiële uitwerking van een vastgesteld
scenario voor positionering van de uitvoering van de JGZ;
2. Een implementatie advies en implementatieplan van het vastgestelde passende scenario.
Om deze doelstelling te bereiken worden de volgende 2 resultaten bereikt.

4

Resultaat

Resultaat 1 van deze Bestuursopdracht is een door het algemeen bestuur DG&J geaccordeerde
uitwerking van het gekozen scenario in de vorm van een adviesrapportage.
Resultaat 2 van deze Bestuursopdracht is een door het algemeen bestuur DG&J geaccordeerd
implementatieadvies en een implementatieplan onderliggend aan het gekozen scenario.
De rapportage, het implementatieadvies en een implementatieplan geven in ieder geval helderheid
op de volgende perspectieven:
•
(toekomstige) wet en regelgeving
•
Juridisch perspectief
•
Financieel perspectief
•
Structuur perspectief
•
•

Inhoudelijk perspectief
Innovatie / leren perspectief

•
•

Informatie en informatietechnologie
Invulling van onderzoek en beleidsadvisering

•

Proces outline voor inrichting van de JGZ vanaf 2020 en bijbehorende uitvraagvorm.

5

Afbakening van de Bestuursopdracht

De Bestuursopdracht betreft het vraagstuk over de positionering van de uitvoering van de JGZ
vanaf 2020 (in het (lokale) jeugddomein). Deze Bestuursopdracht gaat niet over de (lokale)
inrichting van het (volledige) jeugddomein.
Oplevering van het resultaat is voorzien medio 2018.
Deze Bestuursopdracht betreft niet de feitelijke implementatie van de geformuleerde resultaten.
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Fasering

Om de doelstelling van deze Bestuursopdracht te realiseren en om de resultaten tijdig op te
leveren, wordt de opdracht opgedeeld in 5 fasen. Deze worden hieronder kort weergegeven en
voorzien van de bijbehorende bestuurlijke agendering.
Fase 1 Voorbereiding
Fase 1 betreft de besluitvorming op deze Bestuursopdracht en het ambtelijk opdrachtnemerschap.
Agendering Bestuursopdracht
DB

Stuurgroep Jeugd

kernteam
November 2017

AB
December 2017

doel
besluitvormend

Na besluitvorming worden in deze fase de uitvraag van offertes aan drie1 externe bureaus en de
uiteindelijke keuze van een extern bureau gerealiseerd.
Fase 2 Kaderstelling en uitwerken van scenario's
Fase 2 betreft het in beeld brengen van een kaderstelling, het in kaart brengen van de voor- en
nadelen van scenario's en een eerste schifting van de in kaart gebrachte scenario's.
Agendering scenario's en criteria
ambtelijke overleg
sub regio's
x

bestuurlijk overleg
sub regio's
x

Stuurgroep
Jeugd
x

kernteam

AB

doel

15 maart

29 mrt

meningsvormend
besluitvormend

Fase 3 Keuze en uitwerking
Fase 3 betreft de besluitvorming over het best passende scenario. Dit gebeurd op basis van een
eerste verdieping van de overgebleven scenario's uit fase 2.
Agendering keuze en uitwerking
ambtelijke overleg
sub regio's
x

bestuurlijk overleg
sub regio's
x

Stuurgroep
Jeugd
x

kernteam

AB

doel

21 juni

5 jul

meningsvormend
besluitvormend

Fase 4 besluitvorming uitgewerkt scenario en implementatieplan
Fase 4 betreft een gedetailleerde uitwerking van het best passende scenario en de oplevering
daarvan in de vorm van een rapportage voorzien van een gedegen advies en ook een
implementatieplan.
Agendering keuze en uitwerking
ambtelijke overleg
sub regio's
x

bestuurlijk overleg
sub regio's
x

Stuurgroep
Jeugd
x

kernteam

AB

doel

6 september

20 sept.

meningsvormend
besluitvormend

Fase 5 overdracht van werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Fase 5 betreft een overdracht van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het externe
bureau ten behoeve van de implementatie.

1

Drie bureaus in verband met aanbestedingsplicht
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Organisatie van de Bestuursopdracht

Bestuurlijk opdrachtgever namens het Algemeen Bestuur is mevr. J.W.M de Witte.
Ambtelijk opdrachtgever is dhr. K.J. Hengel.
Voor de organisatie van de Bestuursopdracht wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
bestaande (sub)regionale ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren. Daarmee wordt inbreng en
sturing op inhoud en proces geborgd.
Bestuurlijke wensen worden opgehaald middels het agenderen van de bestuursopdracht in sub
regionale portefeuillehouderoverleggen, de regionale Stuurgroep Jeugd, DB en AB.
Ambtelijke wensen worden opgehaald middels het agenderen in sub regionale ambtelijke
overleggen, het transformatieteam en het kernteam.

8

Agendering van bestuurlijke besluitvorming

Na ambtelijke en bestuurlijke (subregionale) agendering van de bestuursopdracht volgt na elke
fase besluitvorming. Dit besluitvormingsproces volgt de route: Stuurgroep Jeugd -> DB -> AB
Het transformatieteam en het kernteam zijn adviserend betrokken.

9

Bij de Bestuursopdracht betrokken partijen

Consortium Rivas/Careyn
Gemeenten ZHZ (ambtelijk / bestuurlijk)
DG&J
SOJ
Stichting Jeugdteams

10 Informatie en rapportage
De externe partij overlegd periodiek met de bestuurlijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtgever.
In de fasering is opgenomen hoe, wanneer en aan wie de externe partij benodigde stukken en
rapportages oplevert (ten behoeve van besluitvorming).
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11 Kosten
De kosten voor deze bestuursopdracht verwachten wij te kunnen opvangen binnen het programma
JGZ als onderdeel van de begroting DG&J van 2018. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen wij, in
gesprek met het Algemeen Bestuur, naar een oplossing voor de dekking van deze kosten zoeken.

12 Communicatie
Communicatie over (uitkomsten) van deze Bestuursopdracht wordt opgenomen als specifiek
aandachtspunt in de opdracht van het externe adviesbureau.
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