
 

 

Gemeenten in de Jeugdzorgregio Achterhoek en Bureau 

Jeugdzorg Gelderland  
18 februari 2014 

 

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de afspraken over de functies van 

BJZ met gemeenten voor het overgangsjaar 2015. 

 

 

Gelet op 

 Het voorgenomen besluit vanuit het Rijk om taken op het gebied van zorg 

voor de jeugd naar gemeenten te decentraliseren; 

 De bestuursafspraken tussen VNG, IPO en het Rijk inzake de continuïteit van 

de functies van BJZ; 

 Het Regionaal Transitie Arrangement van de regio Achterhoek; 

 De regionale kadernotitie ‘De Achterhoekse kaderstelling voor het 

maatschappelijk domein’ 

 De reeds afgegeven bestuurlijke opdracht AMHK op provinciaal niveau. 
 

 

Overwegende dat het wenselijk is 

- De continuïteit van de functies van BJZ te waarborgen en bestaande kennis 

en expertise voor de uitvoering van taken in te zetten en te behouden, 

tegelijkertijd de beoogde transformatie en terugdringen van de instroom bij 

gespecialiseerde jeugdzorg te realiseren; 

- Om, vanwege de verantwoordingsplicht die gemeenten vanaf 2015 hebben, 

in acht te nemen dat er ruimte wordt gemaakt voor vernieuwende werkwijzen, 

gewijzigde procedures en gezamenlijke aanpak in de samenwerking met de 

lokale CJG’s en/of wijk-/gebiedsteams. 

- Om het toekomstige stelsel van jeugdhulp te realiseren en hier verdergaande 

samenwerking tussen gemeenten en BJZ als gecertificeerde instelling mogelijk 

tot stand te brengen. 

- Afspraken te maken tussen de gemeenten en Bureau Jeugdzorg Gelderland 

over de detachering van taken in het vrijwillige kader in relatie tot de lokale 

CJG’s en/of wijk-/gebiedsteams, over de inhoud, het personeel, systemen en 

methodieken van BJZ. 

- Jeugdbescherming en jeugdreclassering bij BJZ te houden, aangevuld met 

dranghulpverlening in het vrijwillige kader en de spoedeisende zorg. 

- Om onder regie van gemeenten de aanpak van drang in samenwerking met het 

voorliggende veld verder vorm te geven (in de vorm van een pilot SAVE1). 

 

 

Spreken met elkaar af dat 

Bureau Jeugdzorg Gelderland de volgende functies voor gemeenten uit de regio 

                                                
1 SAVE is “SAmen werken aan VEiligheid en is door BJZ geïntroduceerd als nieuwe werkwijze voor JB,JR 

en dranghulpverlening 



 

 

Achterhoek gaat uitvoeren: 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 

 Dranghulpverlening in het vrijwillige kader2 

 Spoedeisende zorg3. 

 

1. Voor uitvoering van deze taken aan BJZ, aangevuld met dienstverlening van 

taken uit het vrijwillig kader, een budgetgarantie voor 2015 te verstrekken ter 

hoogte van 80% van de begroting BJZ op niveau van regio Achterhoek, 

gebaseerd op de vastgestelde provinciale subsidie 2014. 

 

2. Te stellen dat de continuïteit van de huidige functie van BJZ met betrekking tot 

toegang tot de jeugdzorg is gegarandeerd op basis van de Jeugdwet. Gemeenten 

zijn verplicht om met ingang van 2015 de toegangstaken, al dan 

niet via detachering, te hebben belegd. 

 

3. In de afspraken het volgende te benadrukken: 

 

a. Voor de verdere uitwerking van deze afspraken geeft BJZ volledig inzicht in de 

kosten op gebied van personeel, contracten, huisvesting en andere overhead. 
b. Gemeenten kiezen voor een actieve opstelling bij het formuleren van 

prestatieafspraken en het stellen van voorwaarden. 

c. Gemeenten en BJZ werken de afspraken uit deze overeenkomst voor 1 juni 

2014 uit in een regionaal transformatieplan. In dit transformatieplan geven we 

vorm en inhoud aan de uitvoering van de taken4. 

d. BJZ-medewerkers die worden gedetacheerd naar lokale CJG’s en/of wijk-

/gebiedsteams vallen onder gemeentelijke regie. 

e. Bij detachering van de medewerkers zijn de competentie eisen van gemeenten, 

zoveel mogelijk, leidend. 

f. De inhoudelijke en juridische randvoorwaarden van detachering worden samen 

met BJZ, onder regie van de gemeenten, uitgewerkt. 

g. Wij verwachten van BJZ dat zij zich de komende periode zichtbaar voorbereidt 

op de noodzakelijke wijzigingen in de organisatie. 

h. De inzet van BJZ voor de transformatie en innovatie zijn bij deze afspraken 

inbegrepen. Hier wordt geen extra budget voor verstrekt 

i. Regiogemeenten uit de Achterhoek zijn niet verantwoordelijk voor een 

exploitatietekort van BJZ, dan wel frictiekosten van BJZ.  

j. Afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van certificering van BJZ. 

k. BJZ anticipeert op afname van het aantal maatregelen in het gedwongen kader. 

l. Gemeenten stellen een betaalschema op zodat tijdige bevoorschotting is 

gewaarborgd. 

                                                
2 Inclusief de zorgmeldingen omdat nog duidelijk moet worden hoe deze samenhangen met het AMHK 

en de wijk-/gebiedsteams op lokaal niveau 
3 Positionering van taken hangt, in verband met het benodigde volume, af van de keuze in alle 

Gelderse regio’s en die keuze is in alle voorstellen BJZ. 
4 Het betreft hier alle taken van BJZ zowel vanuit het gedwongen als het vrijwillig kader. 



 

 

m. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de benodigde solvabiliteit 

van de nieuwe gecertificeerde instelling. 

 

Aldus getekend, 

 
 

Datum 

 

Namens de gemeenten uit de regio Achterhoek, 

Wethouder Jeugd gemeente Doetinchem, Bestuurlijk trekker regionaal transitieproces 

Mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs 

 

 

 

 

 

Namens de Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland, de bestuurder 

De heer drs. J.W.A.M. Lomans 




