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Onderwerp
Voorstel aan de gemeenteraad om de visie en de uitgangspunten als verwoord in de Contourennota
Jeugdzorg BAR-gemeenten te onderschrijven.
Kennis te nemen van het vervolgtraject in 2013.
Geadviseerde beslissing:
Besluit
1. De visie en de uitgangspunten zoals verwoord in de Contourennota Jeugdzorg BAR
gemeenten te onderschrijven.
2. Kennis te nemen van het voorgenomen vervolgtraject in 2013, te weten
2.1. de uitgangspuntennotitie met de door uw raad te maken beleidskeuzes;
2.2. het meerjarenbeleidsplan;
2.3. het uitvoeringsplan;
2.4. de verordening.
·
INLEIDING
De gemeenten worden per 1 januari 2015, naast de huidige verantwoordelijkheid op het terrein van de
jeugdgezondheidszorg en het preventieve jeugdbeleid, ook verantwoordelijk voor de andere vormen
van jeugdzorg. Taken die nu nog bij hogere overheden als de stadsregio, provincie en Rijk belegd zijn.
In april 2012 hebben wij u geïnformeerd over het stadsregionale programmaplan decentralisatie
jeugdzorg en heeft u het plan van aanpak BAR decentralisatie jeugdzorg vastgesteld.
In 2012 zijn met name stadsregionale beleidsvoorbereidingen uitgevoerd. Vanaf 2013 ligt de nadruk
op de lokale / subregionale ontwikkeling van nieuw beleid jeugdzorg.De drie portefeuillehouders
jeugd / jeugdzorg van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben de BAR projectgroep
jeugdzorg opgedragen een koersdocument op te stellen.
De onderhavige Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten verwoordt de visie en de leidende
uitgangspunten voor de jeugdzorg.. De nota beschrijft tevens de opgaven waarvoor de gemeenten
zich gesteld zien om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren.
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BEOOGD EFFECT
Teneinde de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de beleidsvorming, vragen wij u
de visie en uitgangspunten, zoals verwoord in de Contourennnota Jeugdzorg BAR-gemeenten te
onderschrijven. Deze Contourennota vormt namelijk de basis voor het vervolgtraject in 2013.
Door deze werkwijze verwachten wij vanaf 2015 binnen de BAR gemeenten de jeugdzorg effectief,
integraal en binnen de dan beschikbare budgetten uit te kunnen voeren.
UITVOERING / VERVOLGTRAJECT
In 2013 en 2014 willen wij uw raad actief betrekken bij de beleidsvorming en de kaderstellende
keuzes.
In navolging van deze Contourennnota stellen wij de uitgangspuntennotitie op. Vanuit uw
kaderstellende rol vragen wij u dan daaarin beleidskeuzes te maken. Wij streven ernaar u aan het
einde van 2013 een meerjarenbeleidsplan, een uitvoeringsplan en een verordening ter vaststelling te
kunnen voorleggen.
In de voorbereiding op voornoemde documenten betrekken wij uw raad nauw bij dit proces,
doormiddels van extra informatiebijeenkomsten over de toekomst van de jeugdzorg. Bovendien gaan
wij u van periodieke voortgangsberichten (memo's ) voorzien.
BIJLAGEN

126175:

126176:

126177:

Contourennota BAR Jeugdzorg
bijlage 1 bij Contourennota Jeugdzorg BAR
Bijlage 2 bij Contourennota Jeugdzorg BAR

Poortugaal, 23 april 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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