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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
129480 

Raadsvoorstel: 
130629 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR. 
 
Geadviseerde beslissing: 
De uitgangspuntennotitie jeugdzorg vast te stellen met daarin de volgende elementen:  
1. Visie en uitgangspunten jeugdzorg BAR;  
2. Kantelingsgedachte in relatie tot jeugdzorg; 
3. Reguleren van de toegang tot de jeugdvoorzieningen; 
4. Het functioneel model nieuw jeugdstelsel; 
5. Onderscheid tussen lokale en regionale opgaven; 
6. Basisprincipes proeftuin wijkzorg voor jeugd. 
 
 
INLEIDING 
Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 
Deze decentralisatie jeugdzorg wordt voorbereid in de stadsregio en als project in BAR verband 
uitgewerkt. 
In april 2012 hebben de drie colleges het BAR Plan van Aanpak voor de decentralisatie van jeugdzorg 
vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
Ook is in 2012 aan uw gemeenteraad het programmaplan decentralisatie jeugdzorg van de 
stadsregiogemeenten  ter informatie gezonden. 
De portefeuillehouders jeugdzorg van de stadsregio hebben vervolgens een implementatieplan 
opgesteld.  
Om uw raad in de positie te brengen kaders en uitgangspunten vast te stellen voor de volgende fase 
van het voorbereidingsproces leggen wij de Uitgangspuntennotitie aan u voor. De volgende fase van 
het voorbereidingsproces betreft het meerjarenbeleidsplan jeugdzorg, het uitvoeringsplan en de 
verordening jeugdzorg. 
De decentralisatie jeugdzorg heeft specifieke elementen en accenten. Wij vragen uw raad dan ook om 
deze te onderschrijven:  
Het betreft  
1. Visie en uitgangspunten jeugdzorg BAR  
2. Kantelingsgedachte in relatie tot jeugdzorg 
3. Reguleren van de toegang tot de jeugdvoorzieningen 
4. Het functioneel model nieuw jeugdstelsel 
5. Onderscheid tussen lokale en regionale opgaven 
6. Basisprincipes proeftuin wijkzorg voor jeugd. 
 
Toelichting 
ad 1. De visie en de uitgangspunten van jeugdzorg BAR zijn reeds beschreven in de Contourennota 
Jeugdzorg BAR. Deze zijn al aan u aangeboden; 
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ad 2 en 3. In de  onlangs aan uw raad voorgelegde uitgangspuntennotitie AWBZ Wmo staan  de 
zogeheten kantelingsgedachte en regulering van de toegang beschreven. Uiteraard hanteren wij 
dezelfde (BAR)principes als bij de twee andere decentralisaties. Wel beschrijft deze notitie  de 
specifieke accenten van jeugdzorg.  
ad 4. Het stadsregionele implementatieplan jeugdzorg beschrijft het functionele model. Het is aan de 
individuele gemeenten om deze lokaal uit te werken. 
ad 5. Het bovengenoemde implementatieplan maakt een  onderscheid tussen regionale en lokale 
opgaven. Onze BAR uitgangspuntennotitie sluit hierop aan. 
ad 6. Momenteel draaien in BAR de proeftuinen wijkzorg in Ridderkerk West en Poortugaal. 
Binnenkort start een subpilot in Barendrecht. De bevindingen van de proeftuin / pilot vormen de basis 
om eventueel alternatieve werkwijze(n) voor jeugdzorg voor te stellen. 
 
Met het vaststellen van de uitgangspuntennotitie geeft uw raad richting aan de verdere uitwikkeling 
van het beleidskader jeugdzorg.  
 
Beoogd effect 
De gemeenteraad stelt de uitgangspunten decentralisatie jeugdzorg vast. Op basis hiervan stellen wij  
het meerjarenbeleidsplan, het uitvoeringsplan en de de verordening jeugdzorg op.  
 
Argumenten 
1 Het is voor ons belangrijk dat uw raad de uitgangspunten ondersteunen, omdat deze leidend zullen 
zijn bij de afwegingen en de voorbereidingen van de verordening jeugdzorg en het op te stellen 
meerjarenbeleidsplan jeugdzorg. Om die reden vindt het college het belangrijk, dat u de 
uitgangspuntennotitie jeugdzorg nog voor de zomervakantie vaststelt.Wij hebben de tijd erna hard 
nodig om tot uitwerking te komen. 
2. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders van het nieuwe 
jeugdzorgbeleid. U kunt  nu tussentijds debat voeren. Dit voorkomt dat uw raad in een laat stadium,  
eind 2013, begin 2014,  wanneer een (gekantelde) verordening jeugdzorg voorligt,  de kaders zou 
moeten vaststellen of ver in het voorbereidingsproces moet "terugploegen".  
 
KANTTEKENINGEN 
1. De financiele kaders waarbinnen de nieuwe gemeentelijke taken uitgevoerd moeten worden, zijn 
deels nog onbekend. De meicirculaire 2013 geeft een indicatie van het verdeelmodel,  op basis van 
historische cijfers. Eerst bij de meicirculaire 2014 presenteert het Rijk het verdeelmodel.  
2. De stadsregio Rotterdam voert de jeugdzorg uit tot en met 31 december 2014, met alle 
verplichtingen richting de huidige aanbieders zoals bureau jeugdzorg.  Vanaf 1 januari 2015 zijn de 
gemeenten verantwoordelijk, waarschijnlijk met flinke efficiency kortingen. Er is dus een behoorlijk 
risico aan frictiekosten. 
 
Financiën 
Op dit moment is het onduidelijk over welk budget de gemeenten kunnen gaan beschikken. Het 
ministerie  verwacht de gemeenten medio 2014 het verdeelmodel voor jeugdzorg te kunnen 
aanbieden.De beoogde bezuiniging is fors. De uitgangspuntennotitie is geschreven vanuit het 
perspectief dat de gemeenten de taken met minder geld moeten uitvoeren. Vandaar dat ook de 
transformatie, kanteling van belang is. 
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Communicatie / burgerparticipatie 
De uitgangspuntennotite zal via de website van de BAR gemeenten toegankelijk worden gemaakt 
voor aanbieders en cliëntenvertegenwoordigers. De notitie is opgesteld door de projectgroep BAR 
jeugdzorg. De notitie is geagendeerd in de projectgroep drie decentralisaties.Het onderdeel toegang 
wordt besproken met de projectleider van de decentralisatie participatie. De notitie is besproken met 
de betrokken BAR wethouders. We zullen de nota voorleggen aan de WMO raad van juni 2013. De 
drie BAR gemeenten wilden de nota voor de zomer aan de raden aanbieden. Het participatieproces is 
daarom beperkt. 
 
Uitvoering 
De decentralisatie jeugdzorg wordt uitgevoerd conform de vastgestelde planning. De uitvoering loopt 
door tijdens het besluitvormingsproces van de uitgangspuntennotitie jeugdzorg. 
 
Bijlagen 
Het college heeft er voor gekozen uw gemeenteraad de uitgangspuntennotitie jeugdzorg BAR  toe te 
sturen. 
Om het proces te kunnen volgen treft u als bijlage (nogmaals) de Contourennota Jeugdzorg BAR aan. 
 
 

  129564: uitgangspuntennotitie jeugdzorg BAR  
  126176: bijlage 1 bij Contourennota Jeugdzorg BAR  
  126177: Bijlage 2 bij Contourennota Jeugdzorg BAR  
  126153: 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.  
 
 

 
Poortugaal, 18 juni 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


