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Aanleiding 
Op 12 december 2013 heeft uw gemeenteraad in het kader van de beoogde stelselwijziging op grond 
van de nieuwe Jeugdwet ingestemd met het Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA). 
Volgens de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) zijn hiermee landelijk goede eerste 
stappen gezet in het proces van een ‘zachte landing’ van de te decentraliseren jeugdzorg. De TSJ 
stelde echter ook vast dat veel van de in de RTA’s gemaakte afspraken met jeugdzorgaanbieders nog 
nadere uitwerking en concretisering behoeven.  
 
Mede vanwege deze constatering, en rekening houdende met de belangrijke positie die de Bureaus 
Jeugdzorg (BJZ) in het jeugdzorgstelsel bekleden, hebben Rijk, IPO en VNG bestuurlijk afgesproken 
dat de gemeenten voor 28 februari 2014 op regioniveau nadere afspraken moeten hebben gemaakt 
met Bureau Jeugdzorg over de continuïteit van zijn taken en functies voor 2015, mede met het oog op 
behoud van deskundigheid van de huidige BJZ-medewerkers.  
 
Wordt niet tijdig een gezamenlijke ondertekende overeenkomst tussen regiogemeenten en BJZ aan 
het Rijk voorgelegd, dan volgt zonder meer 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 eventuele rechtsopvolger moeten geven van minimaal 80% van het budget 
in 2014 (zie ledenbrief VNG in bijlage 1). 
 
Inhoud samenwerkingsovereenkomst 
Om tijdig uitvoering te geven aan deze landelijke bestuurlijke opdracht is op niveau van de regio 
Achterhoek een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die door de regiogemeenten, 
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van de gemeente Doetinchem, en BJZ voor 28 februari 
2014 is ondertekend en aan het Rijk is toegestuurd. Deze samenwerkingsovereenkomst treft u in 
bijlage 2 aan. 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst kent de volgende uitgangspunten: 

1. De looptijd van de afspraken is 1 jaar (2015); 
2. Jeugdbescherming en jeugdreclassering blijven bij BJZ, onder de voorwaarde dat zij wordt 

aangemerkt als gecertificeerde instelling, aangevuld met dranghulpverlening in het vrijwillige 
kader (in de lijn van de zgn. SAVE-methodiek) en de spoedeisende zorg. Met betrekking tot 
de AMK taken (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) wordt aangesloten bij de 
ontwikkelingen rondom de vorming van de AMHK-organisatie (incl. Steunpunten Huiselijk 
geweld) op Veiligheidsregio niveau in Gelderland. 

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

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

5. Voor uitvoering van de taken van BJZ wordt een regionale budgetgarantie voor 2015 ter 
hoogte van maximaal 80% verstrekt (op grond van de begroting BJZ voor de regio 
Achterhoek, gebaseerd op de vastgestelde provinciale subsidie voor BJZ in 2014, zie bijlage 
3). 

 
Bovenstaande houdt ook in dat de gemeenten de huidige toegang- en indiceringstaken van BJZ 
overnemen en concreet vormgeven voor 1 januari 2015. Dit is overeenkomstig de uitgangspunten van 
de in 2013 door uw raad vastgestelde “Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein”.  
 



Met een maximale garantie van 80% van het specifiek aan de regio Achterhoek toe te rekenen budget 
van BJZ Gelderland wordt aangesloten op de door uw raad vastgestelde uitgangspunten in het 
Regionale Transitiearrangement Achterhoek. Alhoewel we middels deze overeenkomst als acht 
gemeenten binnen de jeugdzorgregio Achterhoek dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
financiering van BJZ aangaan, zullen nog wel nadere afspraken gemaakt gaan worden over de 
verdeelsleutel(s) die we hiervoor als regiogemeenten gaan hanteren. 
 
De volgende onderliggende stukken zijn voor u bijgevoegd: 

1. Ledenbrief VNG inzake landelijke afspraken continuïteit functies en taken Bureaus Jeugdzorg; 
2. Collegevoorstel d.d. 25 februari 2014. 
3. Samenwerkingsovereenkomst “Gemeenten in de Jeugdzorgregio Achterhoek en Bureau 

Jeugdzorg Gelderland”; 
4. Begrotingsvoorstel taken BJZ in de Regio Achterhoek in 2015; 

 
Stand van zaken voorbereiding Jeugdwet 
Voor 1 november 2014 moet er een beleidsplan zijn vastgesteld waarin invulling gegeven wordt aan 
de Jeugdwet. In dit beleidsplan moet o.a. beschreven worden wat we als gemeente willen bereiken en 
hoe we dat willen uitvoeren. Maar ook met wie we het gaan uitvoeren, hoe we kwaliteit waarborgen en 
monitoren en hoe de financiële middelen worden ingezet.  
 
Een groot deel van het beleidsplan zal een lokaal karakter hebben. Vraagstukken die we daarin 
beantwoorden zijn hoe de lokale infrastructuur eruit gaat zien, hoe inwoners toegang krijgen tot 
jeugdhulp, welke inzet wij willen plegen om zwaardere zorg te voorkomen en welke keuzevrijheid we 
onze inwoners willen bieden bij het regelen van ondersteuning en zorg. Er is een interne 
projectstructuur ingericht die in overleg met partners en inwoners deze vraagstukken uit gaat werken. 
 
Een deel van bovenstaande vraagstukken raakt aan de keuze wat we lokaal en wat we regionaal 
gaan doen. Wie bepaalt er bijvoorbeeld welke zorg wordt ingezet? Doen we dat als gemeente zelf dan 
betekent dat iets voor eventuele regionale gezamenlijke bekostiging en inkoop. Welke jeugdhulp 
willen we lokaal beschikbaar hebben en welke hulp kunnen we als gemeente alleen niet in de lucht 
houden? Hoe kunnen we als jeugdzorgregio zorgen dat deze hulp beschikbaar blijft? Deze en andere 
vraagstukken worden in regionaal verband, vanuit de notitie ‘D’ran in de transities’ uitgewerkt.  
 
Daarop vooruitlopend wordt in regionaal verband intensief, en in overleg met de jeugdzorgaanbieders, 
gewerkt aan de afspraken uit het RTA. De verwachting is dat in de lijn van de afspraken met Bureau 
Jeugdzorg, in maart ook afspraken gemaakt kunnen worden met de andere aanbieders over 2015. 
Het beleidsplan zal vervolgens richting geven aan de afspraken voor 2016 en verder.  
 
Een apart vraagstuk vanuit de Wmo en de Jeugdwet is de inrichting van een Advies en Meldpunt 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Een toelichting op deze inrichting vindt u in de 
bijlage bij het collegevoorstel.  


