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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulptaken. Om hier invulling aan te geven, werken de 
gemeenten in de stadsregio Rotterdam samen aan de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze 
samenwerking is in lijn met de randvoorwaarden die minister Plasterk stelt aan gemeenten in 
het kader van de invulling van de drie decentralisaties door de gemeenten. 

Het Rijk heeft recentelijk in een bestuurlijk overleg met het IPO (Interprovinciaal Overleg) en 
de VNG afspraken gemaakt over de overgangsmaatregelen ten aanzien van de continuïteit 
van de jeugdhulp. Afgesproken is dat uiterlijk 31 oktober 2013 een regionaal 
transitiearrangement gerealiseerd moet zijn. Dit houdt in dat de samenwerkende gemeenten 
concrete afspraken met de jeugdhulpinstellingen moeten maken over de continuïteit van zorg, 
de wijze van inrichten van de infrastructuur rondom de cliënten en de wijze waarop de 
frictiekosten beperkt worden. Het arrangement heeft betrekking op het jaar 2015. Dit sluit aan 
bij het voorgenomen wettelijke overgangsrecht dat er voor cliënten die op 31 december 2014 
in zorg zijn of daarvoor een indicatie hebben een recht op continuering van de hulp van een 
jaar geldt. 

De portefeuillehouders jeugd willen ter voorbereiding op lokale besluitvorming de gezamenlijke 
raadscommissies graag informeren over dit transitiearrangement en de regionale 
samenwerking. Op hun verzoek vinden daarom twee informatiebijeenkomsten plaats: op 18 
september op de Zuidoever in Spijkenisse en op 25 september op de Noordoever in Schiedam 
(deze locaties zijn onder voorbehoud). U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een van 
deze bijeenkomsten. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Jonathan Houtman of Rian Smit, 
programmacoördinatoren samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 

dr. O. de Zwart, MPH 
Directeur Jeugd gemeente Rotterdam 
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