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Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015 

Voorgestelde beslissing  

1. Instemmen met bijgaande afspraken over de continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
Gelderland in 2015. 

2. Door de burgemeester volmacht te verlenen aan de wethouder jeugd van de gemeente Doetinchem, 
mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs, om namens de gemeente Oude IJsselstreek de afspraken te 
ondertekenen.  

 
 

Samenvatting van de beslissing(en):  
Het college stemt in met de regionale afspraken die met Bureau Jeugdzorg (BJZ) gemaakt worden over de 
continuïteit van de functies van BJZ in 2015. In 2015 zal BJZ de functies jeugdbescherming, 
jeugdreclassering, dranghulpverlening in het vrijwillig kader en spoedeisende zorg voor de gemeente 
uitvoeren. Het college geeft daartoe een budgetgarantie van 80% van de begroting BJZ in de Achterhoek in 
2014. Mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs, wethouder jeugd van de gemeente Doetinchem, wordt volmacht 
verleend om deze afspraken namens de gemeente Oude Ijsselstreek met BJZ aan te gaan.  

Raad : raadsmemo Openbaar: Ja  

OR/GO :   
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Collegevoorstel 
 
Onderwerp  : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met bijgaande afspraken over de continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
Gelderland in 2015. 

2. Door de burgemeester volmacht te verlenen aan de wethouder jeugd van de gemeente Doetinchem, mevrouw 
drs. L.W.C.M. van der Meijs, om namens de gemeente Oude IJsselstreek de afspraken te ondertekenen.  

 
Aanleiding 
Gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015. Ondanks dat er al veel 
voortgang is geboekt in de voorbereidingen voor het nieuwe jeugdstelsel zijn er nog onvoldoende concrete 
afspraken gemaakt met onder andere Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is ook in de landelijke evaluatie van de 
Regionale Transitie Arrangementen (RTA’s) naar voren gekomen.  
 
Op 19 december 2013 hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten voor 28 februari 2014 
afspraken moeten maken met BJZ over de toekomst van hun functies en taken. Concreet moeten 
gemeenten zich inspannen om de deskundigheid van de huidige medewerkers van BJZ te behouden voor 
de taken die straks onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.  
 
In regionaal verband moeten gemeenten hiervoor, in overleg met BJZ, een bestuurlijk besluit nemen over de 
continuïteit van de functies van het huidige BJZ en van de infrastructuur die noodzakelijk is om jeugdigen en 
ouders de continuïteit van zorg in 2015 te kunnen bieden. Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, volgt 
een aanwijzing van het Rijk en treedt een overgangsregeling in werking. Deze overgangsregeling houdt in 
dat gemeenten voor 2015 een garantie aan BJZ en/of zijn rechtsopvolger geven van minimaal 80% van het 
budget in 2014.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Er wordt uitvoering gegeven aan de bestuurlijke afspraken tussen Rijk, IPO en VNG over het maken 
van afspraken over de continuïteit van de functies en taken van de Bureaus Jeugdzorg.  

• Er worden afspraken gemaakt met BJZ Gelderland over de uitvoering van taken in het gedwongen 
en vrijwillig kader in 2015.  

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 In de afspraken die in de intentieverklaring zijn opgenomen wordt de deskundigheid van BJZ 

Gelderland behouden en de continuïteit van zorg uit het gedwongen kader gegarandeerd.  
De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd voor het opstellen van de afspraken: 

• De looptijd van de afspraken is 1 jaar (zijnde 2015); 

• Jeugdbescherming en Jeugdreclassering blijven bij BJZ, aangevuld met dranghulpverlening 
in het vrijwillige kader en de spoedeisende zorg; 

• Een deel van de taken in het vrijwillige kader worden op basis van detachering bij BJZ 
afgenomen; 

• De afspraken worden samen met BJZ voor 1 juni 2014 in een transformatieplan verder 
uitgewerkt; 

• Voor uitvoering van de taken door BJZ wordt een budgetgarantie voor 2015 ter hoogte van 
80% verstrekt (op basis van de begroting BJZ voor de regio Achterhoek, op basis van de 
vastgestelde provinciale subsidie voor BJZ in 2014).  

 
1.2 BJZ is betrokken bij de afspraken die de regio Achterhoek heeft gemaakt.  

Als een regio er niet in slaagt wederzijdse afspraken te maken over de garantie van functies en de 
benodigde infrastructuur, dan treedt een overgangsregeling in werking, die inhoudt dat gemeenten 
voor 2015 een garantie aan BJZ en/of zijn rechtsopvolger geven van minimaal 80% van het budget 
in 2014. BJZ is betrokken geweest in dit proces en er zijn meerdere contactmomenten geweest. Op 
6 december 2013 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden op Gelders niveau. Op 23 januari 
2014 heeft BJZ aan de gemeenten hun business case gepresenteerd. Op 10 februari is de 
inhoudelijke lijn van het advies met BJZ besproken en is de samenwerkingsovereenkomst aan BJZ 
voorgelegd. Het gesprek met BJZ hierover is goed verlopen waarbij de verwachting is dat 



ondertekening zal plaatsvinden. Zodra alle gemeenten hebben ingestemd met de afspraken worden 
deze formeel ter ondertekening aan BJZ voorgelegd.  

 
1.3 De afspraken zijn afgestemd met omliggende jeugdzorgregio’s. 

Bureau Jeugdzorg Gelderland werkt in zeven Gelderse jeugdzorgregio’s (G7). Iedere afzonderlijke 
jeugdregio maakt afspraken met BJZ. Echter, de continuïteit van functies in onze regio hangt 
samen met afspraken die andere regio’s met BJZ maken. De afspraken en keuzes zijn zoveel 
mogelijk afgestemd met deze regio’s. Nadrukkelijk zijn de adviezen die uitgebracht zijn in de regio’s 
Midden-IJssel/Oost Veluwe en de regio Noord Veluwe gevolgd, omdat de Achterhoek met die 
regio’s samen valt in de veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (NOG). De consequenties van de 
afspraken die door alle jeugdzorgregio’s met BJZ zijn gemaakt worden op korte termijn in kaart 
gebracht.  

 
1.4 De afspraken doen recht aan de bestuurlijke opdracht te komen tot een onafhankelijk organisatie van het 

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).  
Het samen gaan van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk 
Geweld (SHG) hangt samen met de Wmo en de nieuwe Jeugdwet. Voor de regio Achterhoek wordt 
het nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) vanaf 2015 
opgezet als onafhankelijke organisatie op schaalgrootte van de veiligheidsregio NOG (zie 
toelichting in bijlage 2). Dit betekent dat de huidige taken van het AMK die nu nog door BJZ worden 
uitgevoerd, al dan niet via detachering, vanaf 2015 ondergebracht worden in het nieuwe AMHK. De 
functie AMK landt per 2015 in het AMHK, hoe dit administratief en juridisch wordt geregeld komt in 
het basismodel AMHK of het latere bedrijfsplan te staan. We zullen in samenwerking met de 
jeugdzorgregio’s binnen de veiligheidsregio NOG en BJZ nadere afspraken hierover maken. 

 
1.5 De afspraken bieden ruimte om de expertise van BJZ lokaal in het wijkgericht werken te gaan borgen. 

Onderdeel van de afspraken is het detacheren van taken die BJZ nu uitvoert in het vrijwillig kader 
naar lokale CJG’s en/of wijkteam.  

2.    
2.1 Er is een volmacht nodig van alle gemeenten in de regio Achterhoek om de bestuurlijke trekker van het 

regionaal transitieproces jeugd de afspraken met BJZ te laten ondertekenen. 
De afspraken moeten door zowel BJZ als door de jeugdzorgregio ondertekend zijn. Vanuit de regio 
wordt de intentieverklaring ondertekend door de bestuurlijk trekker van het regionale 
transitieproces. De burgemeester vertegenwoordigd op grond van de Gemeentewet de gemeente 
en kan anderen een volmacht verlenen om namens hem te handelen. Dat kan ook iemand buiten 
de gemeente zijn. Om deze reden wordt wethouder Van der Meijs van de gemeente Doetinchem 
als bestuurlijk trekker gemachtigd om namens alle gemeenten in de regio de afspraken met BJZ te 
ondertekenen.  

 
Kanttekeningen 

 
a. De toekomstige functies van BJZ moeten nog in een gezamenlijk transformatieplan worden 

benoemd en uitgewerkt.  
In het RTA is de transformatie en het gezamenlijk optrekken hierin van gemeenten en 
zorgaanbieders neergezet als eerste stap. Het blijft van belang dat BJZ actief aan de slag gaat om te 
transformeren en waar nodig te saneren en te innoveren. Om dit te realiseren is onderdeel van dit 
voorstel om als regiogemeenten en BJZ voor 1 juni 2014 een transformatieplan op te stellen. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht bij overige jeugdzorgregio’s in Gelderland vanwege de verbinding die 
iedere regio in Gelderland heeft met BJZ. 
 

b. De inzet van BJZ-medewerker in de functie toegang tot jeugdzorg moet per 2015 lokaal 
vormgegeven en geïmplementeerd zijn.  
Iedere gemeente in de Achterhoek is momenteel bezig met de (her)inrichting van het sociale 
domein. Gezamenlijk zijn hiervoor visie en uitgangspunten vastgesteld door alle acht 
gemeenteraden in het document “De Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein’. 
De uitwerking op lokaal niveau is gedifferentieerd in de manieren waarop, maar ook in welke fase 
eenieder zit en hoe concreet al gewerkt wordt op wijk-/dorps-/gebiedsniveau aan de principes van 
eigen kracht en de generalistische werkwijze. Met deze samenwerkingsovereenkomst leggen we 
vast dat de functie van BJZ met betrekking tot de toegang tot de jeugdzorg met ingang van 2015, al 
dan niet via detachering, door de gemeenten wordt belegd. Dit betekent dat de gemeenten geregeld 
moeten hebben hoe ze per 2015 de toegang tot de jeugdzorg vormgeven. Concreet gaat het erom 
dat we deze functie van BJZ naar het lokale en/of regionale niveau halen en dat we als gemeenten 
aan het stuur zitten wat deze functie betreft.  
 



c. De inrichting van het sociaal domein is nog niet uitgekristalliseerd. 
Om die reden worden nu afspraken gemaakt voor een looptijd van 1 jaar (2015). Willen wij de 
huidige taken van BJZ in 2016 wezenlijk anders organiseren dan moeten wij daarover tijdig 
duidelijkheid scheppen. Onderliggende gedachte bij de intentieovereenkomst is dat BJZ zicht richt 
op het vormen van een volledig gecertificeerde instelling en de taken die daarbij horen (in ieder 
geval jeugdbescherming en jeugdreclassering). Om dit te bereiken spreken we met BJZ af om te 
komen tot een transformatieplan. Hierbij wordt waarschijnlijk gezamenlijk opgetrokken met de 
overige jeugdzorgregio’s in Gelderland. De gemeenten moeten zich realiseren dat ze bij de 
(her)inrichting van het sociaal domein rekening moeten houden met het transformatieplan en dat ze 
de functies de nu nog onderdeel zijn van BJZ tijdig anders en/of elders beleggen. Er zijn 
jeugdzorgregio’s (o.a. Arnhem, Nijmegen, Rivierenland) in Gelderland die om die reden met BJZ nu 
afspraken maken voor 2 jaar. Via onderlinge afstemming is duidelijk geworden dat binnen de regio 
Achterhoek geen breed draagvlak is voor meerjarige afspraken met BJZ op dit moment. Om te 
komen tot een gezamenlijk besluit als Jeugdzorgregio wordt daarom voorgesteld uit te gaan van 1 
jaar (2105) voor bijgaande samenwerkingsovereenkomst met BJZ.  
 

Kosten, baten, dekking 
Totaal wordt voor 2015 een budgetgarantie gegeven van maximaal 80% van het budget van BJZ Gelderland 
in 2014 (specifiek toegerekend naar de regio Achterhoek). Financiële uitwerking vindt de komende tijd 
plaats. Als jeugdzorgregio Achterhoek hebben de acht Achterhoekse gemeenten een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de financiering van BJZ in 2015. Bij de financiële uitwerking wordt daarom 
meegenomen welke verdeelsleutel we als regiogemeenten voor de financiering van bureau Jeugdzorg 
hanteren. In bijlage 3 is een begrotingsvoorstel van BJZ voor 2015 toegevoegd op basis van 80%.  
 
Voor de uitvoering van de Jeugdwet ontvangen wij vanaf 2015 een budget van € 7.432,893,- (op basis van 
historische verdeling, in de meicirculaire wordt de hoogte van de uitkering definitief vastgesteld). Ten 
opzichte van de huidige besteding van het jeugdzorgbudget is hierop al een korting van 4% doorgevoerd. 
Met BJZ worden afspraken gemaakt over 80% van hun huidige budget, de verwachting is daarom dat de 
afspraken met BJZ passen binnen het beschikbare budget. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• Besluitvorming binnen de acht betrokken gemeenten vindt plaats op 24/25 februari 2014. Vervolgens 
wordt de samenwerkingsovereenkomst formeel voorgelegd aan BJZ ter ondertekening. Uiterlijk 28 
februari 2014 wordt de ondertekende samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan het Rijk.  

• De afspraken zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. De afspraken worden samen met BJZ 
vóór 1 juni 2014 in een transformatieplan verder uitgewerkt. Aandachtspunten hierin zijn onder 
andere het werken aan de vernieuwing van het jeugdstelsel (transformatie), uitwerken van de 
mogelijkheden en voorwaarden van detachering van taken uit het vrijwillig kader. Ook zal hierin – in 
overleg met BJZ – aandacht zijn voor het banenplan van het Rijk voor mensen uit de sectoren 
kinderopvang, jeugdzorg en welzijn, die vanwege de rijksmaatregelen hun baan dreigen kwijt te 
raken.  

 
Communicatie/participatie 
Het RTA is in de gemeenteraden van de acht Achterhoekse gemeenten behandeld. De opdracht die we als 
gemeenten hebben gekregen van het Rijk, IPO en VNG om afspraken te maken met BJZ, sluit goed aan bij 
de transitie- en transformatieafspraken binnen het RTA. In feite is dit een uitwerking van het Regionaal 
transitiearrangement (RTA) van de jeugdzorgregio Achterhoek. Wanneer alle colleges van de betrokken 
gemeenten en BJZ hebben ingestemd met de afspraken en deze verzonden zijn naar het rijk, wordt de 
gemeenteraad via een raadsmemo op de hoogte gesteld. Ook zal de Wmo-raad worden geïnformeerd over 
het besluit.  
 
Vanwege de machtiging die voorgesteld wordt voor de ondertekening zal de gemeente Doetinchem een 
persbericht opstellen en uitdoen en in overleg met BJZ zorgen voor een persmoment van de daadwerkelijke 
ondertekening. 



Bijlage 2: Achtergronden 
 
Proces 
Binnen de jeugdzorgregio Achterhoek en in afstemming met de overige jeugdzorgregio’s in Gelderland, is in 
januari en februari 2014 een intensief proces doorlopen om tot afspraken over de continuïteit van de functies 
van BJZ te komen. De wethouders Jeugd van de acht Achterhoekse gemeente hebben tijdens een regionale 
bijeenkomst op 23 januari de volgende opdracht geformuleerd: 
 
Bereidt een ambtelijk advies voor om als jeugdzorgregio Achterhoek te komen tot bestuurlijke afspraken met 
Bureau Jeugdzorg Gelderland voor 28 februari 2014. Zoek hierbij afstemming met de opdracht die op 
provinciaal niveau is uitgezet voor de veiligheidsregio’s in Gelderland over de inrichting op Gelders niveau 
van vier AMHK’s (samenvoeging Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk 
Geweld). Betrek in het advies de (concept)adviezen die opgesteld worden in de andere jeugdzorgregio’s in 
Gelderland voor de bestuurlijke afspraken met BJZ Gelderland en zo mogelijk (indien op tijd gereed) de 
eerste uitwerkingen van de opdracht AMHK’s in Gelderland.  
 
AMHK Gelderland 
De vormgeving van de AMHK’s in Gelderland heeft relatie met de maken afspraken met BJZ omdat het 
huidige AMK een functie is van BJZ.  
 
Kort samengevat is het volgende besloten ten aanzien van de vormgeving van het AMHK: 

• De uitgangspunten van het AMHK Gelderland zijn: veiligheid centraal, dichtbij, onafhankelijk, experts 
voor alle specifieke doelgroepen en integraal en systeemgericht. 

• Er komen drie AMHK’s in Gelderland op veiligheidsregioniveau, d.w.z. Apeldoorn, Nijmegen en 
Arnhem/Ede. De Achterhoek valt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (NOG), 
Apeldoorn.  

• Er wordt uitgegaan van één basismodel voor alle 3 AMHK’s. Daarnaast wordt onderzocht hoe er op 
de schaal van de jeugdzorgregio’s twee ‘steunpunten’ (of andere hulpconstructies) gecreëerd 
kunnen worden. Ditzelfde geldt voor de vorm van de samenwerking tussen de drie AMHK’s: ook 
daarover moet een nadere verkenning plaatsvinden en zijn nog geen besluiten genomen. Er komt 
geen organisatorische koepel boven de drie AMHK’s.  

 
Begin december 2013 is door de bestuurders van de vier centrum gemeenten vrouwenopvang een 
projectopdracht verstrekt aan BJZ, AMK, Moviera, GGD Gelderland Zuid (Meldpunt Bijzondere Zorg 
Nijmegen) en MD Veluwe Apeldoorn om drie AMHK’s in Gelderland op het niveau van de veiligheidsregio in 
te richten, in Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen. Het doel van de opdracht is om een voorstel uit te 
werken voor het basismodel, met daarbij een basisdienstenpakket en desgewenst per veiligheidsregio een 
specifiek dienstenpakket. BJZ heeft zich aan deze opdracht gecommitteerd.  
 
In december 2013/januari 2014 is aan een projectleider de opdracht verleend om dit basismodel, samen met 
de uitvoerende organisaties, voor de veiligheidsregio’s Noord Oost en Midden Gelderland 
(centrumgemeenten Apeldoorn en Ede/Arnhem) uit te werken. Opdracht is om dit basismodel voor 1 maart 
2014 gereed te hebben. Centrum gemeente Nijmegen heeft een vergelijkbare opdracht gegeven aan een 
projectleider voor de uitwerking van het AMHK model in de veiligheidsregio Zuid.  
 
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Achterhoek 
In het RTA regio Achterhoek staat met betrekking tot de huidige functies van BJZ (toegang, AMK, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering en dranghulpverlening) het volgende: 
 
JB en JR worden in ieder geval voor 2015 bij BJZ belegd en bij de overige gecertificeerde instellingen die op 
transitiedatum JB/JR uitvoeren. Voor wat betreft de positionering van de spoedzorg en de zorgmeldingen zal 
er de komende tijd met BJZ verder in gesprek gegaan worden. 
 
Over de functies toegang en indicatiestelling staat in het RTA dat deze door de gemeenten geïntegreerd 
gaan worden in de lokale infrastructuur (1 gezin, 1 plan, casusregie bij de generalistische gebiedsteams en 
aansluiting bij passend onderwijs etc.) en dat gemeenten hier in 2014 al op voorsorteren. 
 
In het RTA hebben de gemeenten in de Achterhoek zich voor de taken van Bureau Jeugdzorg in 2015 alleen 
vastgelegd met betrekking tot de functies JB en JR. Het doel van dit advies is om ook over de andere 
functies van Bureau Jeugdzorg voor het jaar 2015 tot afspraken te komen. In het RTA is afgesproken dat 
gemeenten in de regio zorg dragen voor continuïteit van zorg, functies en infrastructuur. De vastgestelde 
deadline van het Rijk om voor eind februari 2014 afspraken te maken met BJZ geeft hier een vervolg aan. In 
het RTA is de transformatie en het gezamenlijk optrekken hierin van gemeenten en zorgaanbieders 
neergezet als eerste stap. Het blijft van belang dat BJZ actief aan de slag gaat om te transformeren en waar 



nodig te saneren en te innoveren. Om dit te realiseren is onderdeel van dit voorstel om als regiogemeenten 
en BJZ voor 1 juni 2014 een transformatieplan op te stellen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij overige 
jeugdzorgregio’s in Gelderland vanwege de verbinding die iedere regio in Gelderland heeft met BJZ.  
 
 



Bijlage 3: Door BJZ aangeleverd begrotingsvoorstel 2015 
 
 
 
Begrotingsvoorstel 2015 Regio Achterhoek    17 februari 2014 
 
 



Bijlage 4: Volmacht 
 
 
 

 
 
 
 

V O L M A C H T 
 
 

 
Gelet op artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 10:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht: 
 
machtigt de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, mevrouw drs. L.W.C.M. 
van der Meijs, wethouder te Doetinchem, hem te vertegenwoordigen op grond van artikel 
171 van de Gemeentewet voor wat betreft het ondertekenen van de intentieovereenkomst 
‘Gemeenten in de Jeugdzorgregio Achterhoek en Bureau Jeugdzorg Gelderland’  
 
 
 
Gendringen, 25 februari 2014 
 
 
De burgemeester van Oude IJsselstreek, 
 
 
 
de heer J.P.M. Alberse 
burgemeester 
 
 




