
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
29 januari 2013 
Stand van zaken decentralisatie  jeugdzorg, start proeftuin 
Margriet van Vliet 
122160 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen 
rond het onderwerp decentralisatie jeugdzorg.  
 
Waar staan we en wat hebben we bereikt?  
In februari 2012 is het stadsregionale programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg 
vastgesteld. Vervolgens heeft de projectgroep (BAR) Decentralisatie Jeugdzorg (DJZ) 
een plan van aanpak voor dit project opgesteld, waarin de doelstellingen en 
ontwikkelopgaven benoemd zijn. Dit plan is eind april 2012 door de drie colleges van 
Burgemeester en Wethouders vastgesteld. In april heeft u kennis kunnen nemen van 
zowel het stadsregionale programmaplan als het plan van aanpak van onze BAR-
subregio. Vervolgens zijn werkgroepen gestart en zijn ontwikkelopgaven vertaald in 
activiteiten. De meeste inzet in 2012 is gepleegd op stadsregionaal niveau. Op BAR-
niveau zijn naast de hieronder genoemde werkgroepen, de klankbordgroepen Passend 
Onderwijs en Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin aan het werk gegaan.  
 
Op stadsregionaal niveau wordt gewerkt aan:  
Signalering, diagnosestelling en zorgtoeleiding 
 een systematiek van integrale diagnosestelling dicht bij huis, 
 uitgangspunten voor signalering van risico’s en problemen bij opgroeien en 

opvoeden, 
 een integrale en eenduidige werkwijze voor toeleiding naar zorg, 
 inbedding van de huidige taken en functies BJZ in het nieuwe stelsel, 
 gezamenlijke uitgangspunten voor zorgcoördinatie. 
 
Sturing en financiering 
 advies over de wijze waarop gemeenten kunnen sturen op de jeugdzorg vanaf 

2015, 
 visie op sturing, 
 onderzoek startfoto en prognose zorggebruik in de regio (per gemeente), 
 welke sturingsmechanismen zijn geschikt voor de jeugdzorg (overzicht 

zorginkoopmodellen), 
 een set van sturingsindicatoren, 
 onderscheid in sturing op lokaal en regionaal niveau. 
 
Jeugdbescherming en –reclassering (JB en JR) 
 richtlijnen en uitgangspunten over wat kwalitatief hoogwaardige JB en JR is, 
 uitwerking van de wijze waarop JB en JR bovenlokaal georganiseerd kunnen 

worden, 
 uitwerking van de wijze waarop de gemeenten op dit onderdeel kunnen sturen. 
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Proeftuinen 
In elke subregio is daarnaast gestart met een proeftuin op het terrein van de 
decentralisatie. De BAR-subregio heeft het voorstel ‘wijkzorg voor jeugd’ ontwikkeld. 
Dit voorstel is gehonoreerd en is vanaf oktober 2012 in Ridderkerk en Albrandswaard 
in uitvoering. Middels de proeftuin wordt tot eind 2013 met diverse uitgangspunten uit 
ons plan van aanpak geëxperimenteerd.  
Barendrecht zal op korte termijn aansluiten, dan wel de eerste bevindingen uit de 
proeftuinen gebruiken als input voor aanvullend onderzoek. Na de eindevaluatie in 
december 2013 wordt bepaald of en op welke manier de nieuwe werkwijze wordt 
voortgezet.  
In 2013 wordt voor de proeftuin een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) 
opgesteld.  
 
De BAR business case omschrijft het kader waarbinnen de twee proeftuinen van 
Ridderkerk (wijk West) en Albrandswaard (Poortugaal) het komend anderhalf jaar gaan 
werken.  
In de proeftuinen onderzoeken we hoe we met een wijkgebonden team vanuit het 
welzijns- en onderwijsveld, samen met ouders en jeugdigen en hun eigen sociaal 
netwerk laagdrempelige, snel inzetbare hulp / zorg rondom kind en gezin kunnen 
organiseren. Zorg wordt direct vanuit het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin 
toegewezen en dus niet na indicatiestelling vanuit Bureau Jeugdzorg.  
 
Uitgangspunt van de proeftuinen is, dichtbij en samen met de jeugdige en zijn / haar 
gezin nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor snellere effectieve hulp bij opgroei- en 
opvoedvragen. Met het naar de gezinnen toehalen van de hulp, verkleinen we de 
afstand van professional tot het gezin en geven we de ouder de verantwoordelijkheid 
terug zelf regie te voeren bij het opvoeden en opgroeien. 
 
Opgaven 2013 en verder  
Wat de subregio BAR betreft zal het accent in 2013 verlegd worden naar lokale en 
subregionale inzet. De resultaten van de genoemde werkgroepen worden vertaald 
naar BAR / lokaal niveau. 
We starten 2013 met te bepalen op welke momenten en op welke wijze 
cliëntenparticipatie en de betrokkenheid van samenwerkingspartners  (huidige) 
uitvoerders in ons proces vorm gegeven kan worden.  
 
In de planning van het BAR-project DJZ zijn de volgende activiteiten opgenomen voor 
2013: 
 ontwikkeling integrale nota Jeugdzorg, waarbij eveneens aandacht is voor: 

afstemming met de andere twee decentralisaties (AWBZ en Wwnv / 
Participatiewet), Passend Onderwijs, 
bepaling invulling front- en backoffice / frontlijnsturing / brede intake BAR-Sociale 
Dienst, 

 de wijze waarop het PGB  (persoonsgebonden budget) in de jeugdzorg kan 
worden ingezet, 

 onderzoek top 10 van vragen op het terrein van opvoeden en opgroeien per 
gemeente, 

 oplevering startfoto en SWOT-analyse  en een voorstel voor de doorontwikkeling 
Centra voor Jeugd en Gezin (inclusief inbedding functie zorgtoewijzing (voormalige 
indicatiestelling), 

 onderzoek inzet nieuwe (sociale) media bij bereik en voorlichting doelgroep CJG’s,  
 oplevering startfoto en prognose jeugdzorggebruik in de regio en de gemeenten, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 formuleren kwaliteitseisen en bepaling sturingsindicatoren, 
 na bekendmaking (in de loop van 2013) door de rijksoverheid van de beschikbare 

budgetten naar de gemeenten, het opstellen van de financiële prognose, 
 opzetten van een systeem voor sturing en inkoop op het terrein van jeugdzorg (of 

breder: cluster Sociaal), 
 oriëntatie gezamenlijke inkoop van zorg met onderwijs,  
 opstellen verordening(en), 
 oriëntatie inbedding taken op het terrein van Jeugdzorg in de BAR-organisatie, 
 verkrijgen van inzicht in de individuele rechten van (huidige) clienten woonachtig in 

de BAR-gemeenten (overgangsrecht). 
 
Vol vertrouwen werken wij verder aan de ontwikkeling van jeugdzorg. Vanzelfsprekend 
spelen wij graag in op de behoeften van de gemeenteraad. Wij vertrouwen er dan ook 
op, dat u uw informatiebehoefte aan ons kenbaar maakt.  
In dit kader vonden wij het prettig op 21 januari 2013  een beeldvormende carrousel 
voor u verzorgd te mogen hebben, waarrin wij u hebben bijgepraat over het thema 
jeugdzorg (en de AWBZ).  
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 

 
 

 

Hans Cats Ger J. van de Velde-de Wilde 
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