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Samenvatting

Op 19 december 2013 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretarissen van VWS 

en VenJ en delegaties van het IPO en de VNG. Voornaamste onderwerp van gesprek was de 

toekomst van de functies en (wettelijke) taken die de huidige Bureaus Jeugdzorg vervullen. Ook 

zijn afspraken gemaakt over het invoeringsbudget in 2014 en over de zekerheid van budgetten in 

2015.

In de bijlage vindt u de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen VWS, VenJ, IPO en VNG. In 

deze brief lichten we deze afspraken kort toe.
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Geachte leden,

Op 19 december 2013 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretarissen van VWS 

en VenJ en delegaties van het IPO en de VNG. Voornaamste onderwerp van gesprek was de 

toekomst van de functies en (wettelijke) taken die de huidige Bureaus Jeugdzorg vervullen. 

In de bijlage vindt u de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen VWS, VenJ, IPO en VNG. In 

deze brief lichten we deze afspraken kort toe.

Noodzaak

Gemeenten zijn de afgelopen maanden met Bureaus Jeugdzorg in gesprek gegaan over de 

toekomst van hun functie en (wettelijke) taken. Tijdens het bestuurlijk overleg op 19 december lag 

een beeld op tafel met de stand van zaken daarvan per regio. Daaruit blijkt dat veel regio’s goed 

op weg zijn en dat besluiten over de toekomst van de functies die de Bureaus Jeugdzorg nu 

vervullen, de komende maanden concreet zullen worden vastgelegd. Vanuit de Bureaus 

Jeugdzorg is dat urgent, omdat ze conform de regels van het UWV minimaal negen maanden 

nodig  hebben  om  personele maatregelen te nemen voor  die medewerkers voor wie er na 1 

januari 2015 geen werk meer is bij het Bureau Jeugdzorg . Deze periode geldt ook voor overname 

van medewerkers door een andere werkgever waaraan een specifieke taak of functie wordt 

overgedragen. De Bureaus moeten daarvoor van gemeenten weten waar ze aan toe zijn. In de 

bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg van 19 december is daarom 

de deadline van 28 februari 2014 vastgesteld. 

Ruimte voor regio’s

Met deze afspraken is ruimte om vanuit gemeenten tot 28 februari 2014 op regionaal niveau in 

overleg met bureau jeugdzorg een bestuurlijk besluit te nemen over de toekomst van alle functies 

en taken die Bureau Jeugdzorg nu vervuld. Hierbij is het van belang dat de continuïteit van alle 

taken en functies gewaarborgd wordt, ook wanneer taken of functies elders een plaats krijgen 



(zoals de toegang).  Afspraken over de overname en inzet van personeel met de huidige BJZ’s 
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kunnen daaraan bijdragen. 

Invoeringsregeling rijk

Parallel aan afspraken die regio’s maken zal het Rijk een invoeringsregeling ontwerpen die van 

kracht wordt voor regio’s die op 28 februari 2014 niet tot afspraken zijn gekomen over een 

garantie voor de functies en de benodigde infrastructuur. Deze regeling, waarbij gemeenten een 

budgetgarantie moeten geven van minimaal 80% van het budget van het BJZ in 2014 aan de 

BJZ’s en/ of hun rechtsopvolgers (inclusief afspraken over overname van medewerkers),   treedt 

in werking als de continuïteit van functies en taken die nu door BJZ  worden uitgevoerd, niet 

geborgd is. De VNG gaat er vanuit dat door regio’s de ruimte te bieden tot 28 februari 2014 om tot 

regionale afspraken te komen, deze invoeringsregeling niet nodig zal zijn. 

Budgetten – invoering en middelen per 2015

Zowel over de invoeringsmiddelen als over de budgetten per 2015 zijn afspraken gemaakt. 

Afgesproken is dat het invoeringsbudget in 2014, dat tot op heden 7,75 miljoen voor gemeenten 

bedroeg, met 32 miljoen euro wordt opgehoogd. Een klein deel bestemd is voor de  implementatie 

van de jeugdwet.  De VNG had al enige tijd op aangedrongen op de verhoging van 

implementatiebudget, omdat het zwaartepunt van de voorbereidingen van gemeenten voor de 

transitie jeugdzorg in 2014 zal liggen. 

Daarnaast is door gemeenten aangegeven dat het lastig is dat de definitieve budgetten pas per 

voorjaarscirculaire 2014 beschikbaar komen, terwijl de komende maanden helderheid over de 

functies die nu door Bureau Jeugdzorg worden vormgegeven, geboden moet worden. Definitieve 

duidelijkheid eerder dan per voorjaarscirculaire 2014 is niet mogelijk, omdat de realisatiecijfers 

van het gebruik van de jeugdzorg in 2012 in de verdeling moeten worden meegenomen. Zonder 

nadere afspraken zou het budget per gemeente in de voorjaarscirculaire  fors af kunnen wijken 

van de decemberstand. Om toch al meer richting te geven, is afgesproken dat door verevening 

binnen het totale te decentraliseren budget het rijk garandeert dat individuele gemeenten bij de 

meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget krijgen dat hen in december 2013 is toegezegd.

Resterende frictiekosten

Voor de VNG staat het buiten kijf dat er als gevolg van deze stelselherziening frictiekosten 

overblijven van de Bureaus Jeugdzorg. Sterker nog, een transformatie gaat noodzakelijkerwijs 

gepaard met frictiekosten. Door het Rijk is toegezegd na 28 februari hierover door te spreken met 

IPO en VNG om te bezien of een landelijke oplossing nodig is. 
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Door het Rijk is toegezegd na 28 februari hierover door te spreken om te bezien of een landelijke 

oplossing nodig is. 

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens

Voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

http://www.vng.nl/



