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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Naar aanleiding van de behandeling van de contourennota Jeugdzorg BAR-
gemeenten in uw carrousel van 27 mei jongstleden, hecht ik er aan u middels dit 
memo nader over een aantal aan de orde gestelde onderwerpen te informeren. Deze 
onderwerpen raken de kaderstellende rol van de gemeenteraad. 
 
Visie en uitgangspunten 
Zoals in uw vergadering reeds vermeld, bieden de in de contourennota opgenomen 
visie en uitgangspunten een eerste mogelijkheid voor uw gemeenteraad kaders voor 
het te ontwikkelen beleid van jeugdhulp vanaf 2015 te stellen. Conform uw verzoek is 
het raadsvoorstel inmiddels aangepast en stellen wij  u voor in te stemmen met de 
visie en uitgangpunten uit deze nota.  
Op korte termijn verwacht ik u een uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR-gemeenten 
aan te kunnen bieden. In deze notitie gaan wij nader in op deze uitgangspunten.  
 
Het proces 
Zoals u weet staan wij voor de omvangrijke opgave gesteld de decentralisatie 
Jeugdzorg zorgvuldig voor te bereiden. Wij doen dit op BAR-niveau en op 
stadsregionaal niveau. In eerdere bijeenkomsten over de decentralisatie Jeugdzorg 
bent u over dit proces geïnformeerd. Enerzijds trekken wij op stadsregionaal niveau 
samen op, omdat het rijk de gemeente verplicht een aantal onderdelen uit de jeugdwet 
op bovenlokale (en bovensubregionale schaal) te organiseren. Anderzijds omdat wij 
hiermee de deskundigheid en inzet kunnen bundelen.  
Vanuit deze stadsregionale inzet is inmiddels een aantal documenten opgeleverd, 
zoals de  
rapporten die op bladzijde 8 van de contourennota vermeld zijn. Inmiddels is eveneens 
een plan van aanpak voor de implementatie van de Jeugdzorg, genaamd ‘8 is meer 
dan duizend’,  opgeleverd. Dit plan wordt u via de griffie ter beschikking gesteld.  
Ik hecht eraan te benadrukken dat de besluitvorming in de stadsregio over genoemde 
stukken richting biedt voor de uit te werken beleidsvoorstellen. Bij behandeling hiervan 
in het stadsregionale portefeuillehoudersoverleg is herhaaldelijk door onder meer de 
BAR-portefeuillehouders is aangegeven dat het aan de gemeenteraden is het beleid 
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vast te stellen en hiervoor kaders aan te geven. Dit wordt vanzelfsprekend door alle 
betrokkenen onderkend.  
 
Uitwerking inhoudelijke thema’s 
In uw vergadering gaf u aan in dit stadium meer inbreng te willen hebben in de 
uitwerkingen van een aantal inhoudelijke thema’s. Hier kom ik graag aan tegemoet. 
Naar aanleiding van uw verzoek wordt in overleg met de griffies een bijeenkomst voor 
de drie BAR-gemeenteraden gepland. Wij streven ernaar deze nog in juni te laten 
plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen in ieder geval de volgende thema’s aan 
bod komen: 
 

 Versterken pedagogische civil society 
 Versterken eigen kracht  
 Investeren in preventie om het beroep op zwaardere zorg te voorkomen 
 Invulling van de functie van de gezinsgeneralist 
 Het zorgaanbod, onderverdeeld in inclusieve en exclusieve zorg; het niveau 

van organisatie en inkoop van deze voorzieningen 
(lokaal/subregionaal/regionaal) en de wijze van sturing 

 Het reguleren van de toegang tot een deel van de voorzieningen, inclusief de 
rol van een diagnostisch team 

 
De bevindingen uit deze bijeenkomst van de BAR-gemeenteraden nemen wij mee in 
de uitwerking van het door u vast te stellen beleid. In september/oktober 2013 zullen 
wij opnieuw een themabijeenkomst voor uw gemeenteraad organiseren over de 
actuele stand van zaken.  
Zoals in de presentatie in uw carrousel aangegeven, leggen wij  de gemeenteraad eind 
van dit jaar de meerjarenbeleidsnota 2015-2019, het beleidsplan 2015 en de 
verordening 2015 ter besluitvorming voor. Het beleidsplan dient na 2015 jaarlijks door 
uw gemeenteraad vastgesteld te worden.  
 
 
Risico-analyse 
Tot slot wil ik u ervan op de hoogte stellen dat momenteel het huidige zorggebruik 
wordt geïnventariseerd. Op stadsregionaal niveau wordt een startfoto van het 
zorggebruik ontwikkeld. Daarnaast voeren wij  een 0-meting naar de drie BAR-Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG) uit. Aan de hand van deze 0-meting kan een beeld 
gegeven worden van het huidige functioneren van de CJG’s en kan bepaald worden 
welke rol de CJG’s krijgen in het toekomstig jeugdhulpstelsel.  
Op zeer korte termijn wordt bovendien via de meicirculaire 2013 het budget voor de 
jeugdhulp in 2015 bekend gemaakt. De kwantitatieve gegevens uit bovengenoemde 
startfoto en 0-meting plus het budget vormen belangrijke pijlers voor de op te stellen 
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risicoanalyse. In uw bijeenkomst van september/oktober zullen wij u over deze 
onderwerpen informeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger van de  Velde – de Wilde  
 


