
¥ 
Raadsinformatiebrief 

 

Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 1 van 2 

 

Nr. RI13.0121 (2013) 

 

 
Betreft: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
Aanleiding 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugd gaat per 1 januari 2015 over naar de 
gemeenten. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de VNG en het IPO (Interprovinciaal 
Overleg) van 26 april 2013 zijn afspraken gemaakt over het overgangsjaar 2015. Onderdeel van deze 
afspraken is dat gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen realiseren. Uiterlijk op 31 
oktober 2013 moet het regionale transitiearrangement jeugd bij de Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd zijn ingeleverd. 
 
Doel 
Het doel van de regionale transitiearrangementen is dat continuïteit van zorg voor cliënten wordt 
gerealiseerd, de hiervoor benodigde infrastructuur aanwezig is en de frictiekosten als gevolg van de 
transitie per 1-1-2015 worden beperkt. Onder frictiekosten worden de kosten verstaan die voortkomen 
uit korting op of beëindiging van contracten met de huidige instellingen (bijvoorbeeld wachtgelden, 
kapitaalslasten gebouwen of kosten i.v.m. het opzeggen van huur). 
 
Uitgangspunten 

- De transitiearrangementen worden regionaal opgesteld 
- Het arrangement heeft in ieder geval betrekking op het kalenderjaar 2015 
- Het heeft betrekking op alle jeugdzorg d.w.z. de provinciaal gefinancierde hulp, 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, de toegangstaken (indicatiestelling), AMK (Advies- 
en Meldpunt Kindermishandeling) en hulp die gefinancierd wordt vanuit AWBZ en ZVW (jeugd 
GGZ en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking) 

- Zowel de gemeenten als de zorgaanbieders ondertekenen het arrangement 
 
Beoordeling 
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) beoordeelt de regionale arrangementen. Als de 
TSJ constateert dat het arrangement niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal het Rijk een 
aanwijzing geven aan de betreffende gemeenten. Deze aanwijzing houdt in welke transitieafspraken 
gemeenten onderling en met aanbieders verplicht zijn uit te voeren. 
 
Eisen aan transitiearrangement 
Het regionale transitiearrangement bevat afspraken ten aanzien van: 

- Realiseren van de continuïteit van zorg 
o Cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn (zittende cliënten), kunnen deze zorg in 2015 

voortzetten bij de jeugdhulpaanbieder die deze zorg op die datum biedt. 
 Met jeugdhulpaanbieders worden bedoeld de zorgaanbieders, de aanbieders 

van jeugdbescherming en jeugdreclassering en de activiteiten die het AMK 
uitvoert. 

 Continuïteit van zorg geldt voor maximaal één jaar na de transitie, met 
uitzondering van de pleegzorg. 

o Cliënten die op 31-12-2014 een aanspraak hebben op zorg, maar die deze zorg op 
dat moment nog niet krijgen (wachtlijstcliënten). 
 

- Realiseren van de benodigde infrastructuur om de cliënten (zittende en nieuwe tot aan 1-1-
2015) continuïteit van zorg in 2015 te bieden. 

 

- Beperking van de frictiekosten 
o Het arrangement bevat een inventarisatie van de frictiekosten 
o Uit het transitiearrangement blijkt op welke wijze en in hoeverre de frictiekosten 

worden beperkt. 
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Het regionale transitiearrangement  jeugd betreft een voornemen, aangezien gemeenten hun 
definitieve budgetten voor 2015 nog niet kennen. Dit voornemen is echter niet vrijblijvend; het is alleen  
bij te stellen op grond van het definitieve budget dat wordt toegewezen door het Rijk in 2015 of op 
grond van een toe- of afname van het zorgvolume. 
 
De samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland moeten dit arrangement opstellen in 
overleg met elkaar en met de huidige financiers en de relevante aanbieders. Waar nodig wordt 
bovenregionaal samengewerkt. Het merendeel van de aanbieders van jeugdzorg werkt op de schaal 
Noord-Holland Noord. Onze regio werkt bij de voorbereiding van het transitiearrangement dan ook 
samen met Noord-Kennemerland en West-Friesland. 
 
Besluitvorming 
In verband met de grote tijdsdruk op de besluitvorming mandateert het college wethouder Turnhout 
om het Regionale Transitiearrangement Jeugdzorg Kop van Noord-Holland namens het college van 
B&W van Den Helder vast te stellen in de Stuurgroep Sociaal Domein. 
Het arrangement wordt bij de TSJ ingediend onder voorbehoud van instemming van de 
gemeenteraad. 
 
Tijdpad regionaal transitiearrangement 
Het globale tijdpad voor het transitiearrangement ziet er als volgt uit: 

- Juli 2013  Gegevensuitvraag aan de instellingen 

- Augustus 2013  Analyse van gegevens en ontwikkelen van scenario’s 

- September 2013 Bijeenkomsten met zorgaanbieders 

- Oktober 2013  Accordering en besluitvorming afspraken 

- 31 oktober 2013 Indienen Regionaal Transitiearrangement bij de TSJ 

- November  TSJ voert beoordeling transitiearrangementen uit 

- Begin 2014  Regionaal Transitiearrangement en beoordeling TSJ in de Raad 
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