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*Z00DA4924FB* 
 

 

Aan de gemeenteraad 
 

Voorgesteld Besluit 

 

Instemmen met voorliggend transitiearrangement zorg voor jeugd regio Utrecht West 

 

Samenvatting 

 

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop 

bezig met de voorbereiding. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding zijn de regionale 

transitiearrangementen. Dit arrangement moest uiterlijk 31 oktober 2013 zijn opgesteld en worden 

aangeboden aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ). In het regionale 

transitiearrangement is beschreven hoe de continuïteit voor cliënten in het overgangsjaar (2015) 

wordt georganiseerd. Voor kinderen en gezinnen die in 2014 al zorg ontvangen of een indicatie hebben, is 

namelijk geregeld dat zij in 2015 zorg blijven krijgen van dezelfde aanbieder.  

Dit arrangement is gemaakt in overleg met de huidige financiers en de relevante aanbieders. Het 

arrangement is een overzicht van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers 

over de volgende onderdelen: 

- Continuïteit van zorg 

Dit houdt in dat cliënten die op 31 december 2014 middels een beschikking toegang hebben tot een 

zorgvorm (die straks tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoort), deze zorg in 2015 kunnen 

voortzetten bij de jeugdhulpaanbieders die deze zorg op 31 december 2014 biedt. Voor de pleegzorg 

geldt geen maximale duur voor de continuïteit van zorg. Tevens is in concept aangegeven op welke wijze 

in 2015 toeleiding plaats zal vinden voor nieuwe cliënten. 

- De realisatie van een voldoende niveau van zorginfrastructuur 

In het transitiearrangement staat een indicatieve budgettoedeling aan zorgaanbieders voor de uitvoering 

van de jeugdzorgtaken. 

- Het arrangement maakt inzichtelijk hoe omgegaan wordt met het beperken van frictiekosten. Het 

arrangement gaat niet in op compensatie van frictiekosten.  

Het arrangement bevat geen inkoop- of subsidieafspraken of prijsafspraken. 

Het transitiearrangement jeugdzorg Utrecht West bestaat uit regionale afspraken voor de jeugdzorgtaken 

die op lokaal/ regionaal niveau zullen worden gecontracteerd en een deel van de bovenregionale 

afspraken voor de jeugdzorgtaken die bovenregionaal zullen worden gecontracteerd. Dit is aangevuld 

met landelijke afspraken voor zeer specialistische jeugdzorg en kenniscentra als Nederlands Jeugd 

Instituut. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met ons regionale transitiearrangement voldoen wij aan de eisen die de wetgever ons stelt ten aanzien 

van continuïteit van zorg voor cliënten die op 31 december 2014 zorg ontvangen en voor cliënten die op 

dat moment op een wachtlijst staan. We beogen hiermee een passende zorginfrastructuur te realiseren 

voor alle verschillende soorten jeugdhulpvragen. 

 

Argumenten 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 juli 2013 het wetsvoorstel een nieuwe 

Jeugdwet voor de nieuwe jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De Jeugdwet stelt regels vast 

wat betreft de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan 

jeugdigen en aan ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.    

 

In de nieuwe Jeugdwet is de verplichting opgenomen om de zorg voor cliënten waarvan de zorg vóór 1 

januari 2015 is aangevangen, bij dezelfde aanbieder/hulpverlener te continueren in 2015. Dat geldt voor 

zorg bij vrijgevestigden en ook voor bovenregionale functies die in de wet genoemd worden, zoals het 

Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Er moet een landelijk dekkend stelsel zijn. Om te 

voorkomen dat het Rijk bepaalt welke gemeenten met elkaar deze zorg inkopen, heeft de VNG de vrijheid 

afgedwongen om gemeenten zelf met regio’s te laten komen. De samenwerking tussen Stichtse Vecht, 

Wijdemeren en Weesp heeft voor de Jeugdwet geleid tot de samenwerking van zeven gemeenten in de 

regio Utrecht West: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren en 

Woerden bij het opstellen van een transitiearrangement. 

 

Het Rijk wil via een tussenstap gerust gesteld worden. Daarom moesten de regio’s 

transitiearrangementen opstellen die na bestuurlijke vaststelling  voor 31 oktober 2013 worden 

aangeboden aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Voor de totstandkoming van de 

arrangementen is er in juli een handreiking verschenen. Vanwege het krappe tijdpad is er een voorbehoud 

van instemming van gemeenteraden opgenomen. 

 

Het arrangement is een overzicht van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en 

financiers. Het arrangement geeft inzicht in de wijze waarop de samenwerkende gemeenten in de regio 

omgaan met de volgende punten: 

 Het realiseren van de continuïteit van zorg voor cliënten die op 31 december 2014 zorg ontvangen of 

daarvoor een indicatie hebben / op de wachtlijst staan.   

 Het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur. 

 De wijze waarop frictiekosten als gevolg van de transitie per 1-1-2015 worden beperkt.  

 

 

Landelijke uitgangspunten regionale transitiearrangementen (zie bijlage Checklist conform de vereisten 

van de TSJ) 

 Gemeenten stellen het regionale transitiearrangement op na overleg met de huidige financiers en de 

relevante aanbieders.  

 Het arrangement heeft betrekking op het kalenderjaar 2015.  

 Het arrangement heeft betrekking op alle jeugdzorg: provinciaal gefinancierde hulp, zorg van de 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, de toegangstaken (indicatiestelling), taken van het 

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en zorg voor  jeugd met GGZ-problematiek en zorg voor 

kinderen met een beperking. Een aantal andere (specialistische) functies wordt belegd in een landelijk 

transitiearrangement. 
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 De afspraken in het arrangement moeten bestuurlijk vastgesteld zijn. 

 De afspraken die in het arrangement tussen gemeenten worden aangegaan zijn niet vrijblijvend.  

 

Gelet op de complexiteit van de onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt en het 

overleg dat daarover gevoerd moet worden met aanbieders en financiers was het niet mogelijk het 

transitiearrangement vast te stellen volgens reguliere routing via B&W en gemeenteraad alvorens het in te 

dienen bij de TSJ. De TSJ was zich hiervan bewust, maar houdt vast aan het tijdpad. U bent hierover 

geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 16 september. De clausule ‘onder voorbehoud van 

instemming van de gemeenteraad’ is in het arrangement opgenomen. Op 24 september en 16 oktober zijn 

de gemeenteraden uit Utrecht West geïnformeerd over de voortgang van het arrangement. 

 

Aanwijzing 

Als de TSJ constateert dat de continuïteit van zorg niet lijkt te worden gerealiseerd of als de daarvoor 

benodigde continuïteit van de infrastructuur of de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten niet 

voldoen, dan zal het Rijk een aanwijzing geven aan de betreffende regio. Deze aanwijzing schrijft voor 

welke transitieafspraken gemeenten onderling en met aanbieders dienen uit te voeren.  

 

In het transitiearrangement kunt u lezen dat de taken voor de nieuwe wet zijn opgedeeld naar de drie 

niveaus waarop het transitiearrangement is voorbereid. Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren gaan 

samen het regionale arrangement aan met de regio Utrecht West, bovenregionale arrangementen met de 

gemeenten van de provincie Utrecht en landelijke arrangementen worden voor ons opgesteld door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Ter voorbereiding op het schrijven van ons regionaal transitiearrangement hebben wij in samenwerking 

met alle Utrechtse gemeenten een uitvraag gedaan bij meer dan 60 aanbieders en zijn er in september 2 

gespreksrondes geweest met aanbieders uit de provinciale jeugdzorg, aanbieders van kinderen met een 

verstandelijke beperking (VB) en Jeugd-GGZ aanbieders. De huidige financiers (provincie Utrecht en het 

Zorgkantoor) waren hierbij ook betrokken. 

 

Kanttekeningen 

Uit de eisen die vermeld zijn in de handleiding is op te maken dat in ieder geval de toeleiding (toegang) en 

de visie op jeugdzorg gereed moeten zijn. De planning voor de raadsbehandeling hiervan in de raden van 

Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp is respectievelijk november en december 2013.  

 
De landelijke handreiking gaat niet in op de compensatie van frictiekosten. Met instemming met de 

arrangementen stemmen wij dus niet in met het betalen van de frictiekosten, slechts met de beperking 

ervan (in samenwerking met de aanbieders en huidige financiers). Over de compensatie van de 

frictiekosten wordt nog op landelijk niveau door de VNG onderhandeld. Het arrangement bevat nog geen 

juridische vorm (inkoop- of subsidieafspraken) en gaat over globale en intentionele budgetafspraken.  

Een transitiearrangement is een afspraak tussen gemeenten die ze na overleg met aanbieders en 

financiers op stellen. Het is een voornemen op welke wijze zij hun formele besluiten op grond van de 

jeugdwet zullen gaan nemen. De afspraken die in het arrangement worden aangegaan zijn niet 

vrijblijvend. Het continueren van zorg in 2015 is wettelijk vastgelegd en daarmee wel bindend. 

 

De volgende voorbehouden zijn opgenomen in het transitiearrangement: 

 

Voorbehoud goedkeuring gemeenteraad. De transitiearrangementen geven een voornemen om bepaalde 

budgetten te alloceren. Het ligt voor de hand om de gemeenteraden hiermee te laten instemmen. 

Voorbehoud van volumes. De transitiearrangementen dienen ruim een jaar voor de inwerkingtreding van 

de Jeugdwet te worden opgesteld. In het tussenliggende jaar kunnen de cijfers veranderen. Het ligt voor 

de hand dat er een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de volumes. 

Voorbehoud van macrobudget. In de meicirculaire van 2014 kunnen er wijzigingen in het budget optreden. 

Het ligt voor de hand om hier een voorbehoud over op te nemen.  

Voorbehoud inwerkingtreding Jeugdwet. Het is een bestuurlijk voornemen dat de Jeugdwet op 1 januari 

2015 wordt aangenomen, op basis van het voorstel zoals dat nu voorligt. Het ligt voor de hand het 

voorbehoud te maken dat het voorstel zoals dat nu voorligt niet op relevante onderdelen wordt aangepast. 
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Voorbehoud certificering. Er kunnen afspraken met betrekking tot JB en JR worden gemaakt met de 

BJZ’s. Dat dient dan te gebeuren onder voorbehoud van certificering van deze instellingen.  

Voorbehoud kwaliteitseisen. De afspraken met aanbieders van jeugdhulp dienen gemaakt te worden 

onder voorbehoud dat deze aanbieders voldoen aan die kwaliteitseisen in de jeugdwet die op voorhand 

toetsbaar zijn: voorzien in: een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling, medezeggenschap en 

systematische kwaliteitsbewaking een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Communicatie 

Het conceptarrangement is voor besluitvorming in het college voorgelegd aan de aanbieders omdat 

draagvlak vanuit de aanbieders een vereiste is. 

 

Financiën en risico’s 
 
Financiën 

Stichtse Vecht krijgt voorlopig volgens de meicirculaire 2013 8,9 miljoen euro voor jeugdzorg in 2015 

(inclusief een korting van 4%). In bij de septembercirculaire 2013 wordt daarover het volgende opgemerkt 

dat er ten opzichte van de meicirculaire 2013 verschillende ontwikkelingen zijn opgetreden die gevolgen 

hebben voor het uiteindelijk over te hevelen budget. In de eerste plaats betreft dit aanpassingen in de 

berekening van het macrobudget, vooral door het werken met nieuwe gegevens die de realisatie 2012 

beter benaderen. In de tweede plaats heeft dit te maken met wijzigingen/verbeteringen in de verdeling op 

basis van cliëntaantallen. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet uitgewerkt, maar de financiële 

consequenties zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd zodat in de septembercirculaire geen nieuwe 

verdeling kon worden gemeld. Deze volgt in mei 2014, evenals het definitief over te hevelen budget.  

De budgetverdeling is gebaseerd op de meicirculaire van 2013 en wordt op hoofdlijnen uitgewerkt in het 

transitiearrangement. Voor de budgetberekening van de instellingen wordt het bedrag van de meicirculaire 

minus de taakstelling gehanteerd. Dit wordt als 100% gezien. Voor de landelijke voorzieningen, pleegzorg, 

persoonsgebonden budget, vrijgevestigden en eigen gemeentelijke uitvoeringskosten wordt 10% van die 

100% afgetrokken. Van deze 90% wordt voor bepaalde vormen 100% gehanteerd en voor bepaalde 

vormen 80% voor bepaalde bovenregionale taken. Op welke manier het beschikbare budget wordt 

besteed, leest u in het transitiearrangement.  
In de uitwerking van de bestuurlijke afspraken worden tenminste twee redenen opgenomen waarom de 

definitieve afspraken kunnen afwijken van het arrangement: het wijzigen van de definitieve 

budgetverdeling voor 2015 (conform de meicirculaire 2014) en toe- of afnamen van het volume van de 

zorg. Uit de afhankelijkheid van deze punten volgt dat ook de budgetverdeling op hoofdlijnen wordt 

uitgewerkt in het transitiearrangement.  

 
 
Risico’s 

De volgende risico’s zijn onderkend en opgelost:  

 

1. Risico 2. Maatregelen 

Inhoudelijke kaders zijn onvoldoende 
uitgewerkt om inzet voor hun arrangement 
scherp te bepalen (zowel regionaal en 
bovenregionaal). 

3. Doelstellingen voor de transitiearrangementen 
realistisch houden en focussen op de meest 
belangrijke vernieuwing in 2015. 

Lokale verschillen binnen een regio 
belemmeren eenduidige regionale 
arrangementen. 

4. De regionale uitgangspunten zijn gehanteerd 
als basis tijdens de gesprekken met 
aanbieders 

Regio’s verschillen van idee over de inzet 
voor de transitiearrangementen (wel of niet 
inzetten op inhoudelijke vernieuwing). 

5. In stuurgroep en bestuurlijk platform vooraf 
duidelijke afspraken maken over de gewenste 
inzet voor de arrangementen. 

Geen vernieuwing/transformatie realiseren, 
maar oude afspraken hernieuwen, waardoor 
het risico bestaat dat we niet binnen budget 
blijven 

6. Parallel in 2014 alvast inzetten op vernieuwing 
en voor de budgetten die we aan nieuwe 
instroom besteden bij deze aanbieders 
vernieuwing eisen conform 1 gezin 1 plan en 
onze regionale visie. 

 7.  
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De transitiearrangementen worden gezien als 
overeenkomsten tussen gemeenten en 
intentieafspraken met zorgaanbieders. 
Daarmee zijn ze al redelijk vergaand bindend. 

8. We maken diverse voorbehouden in de 
arrangementen. 

Berenschot heeft een benchmark gedaan 

onder aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 

en stelt dat een aanzienlijk deel van deze 

aanbieders kwetsbaar overgaan naar 

gemeenten. 

Alle deelnemers aan de Berenschot-

benchmark van dit jaar kennen bijvoorbeeld 

een negatief weerstandsvermogen.  

9. Juridische en financiële experts zijn betrokken 
bij de arrangementen. 

 

 

 

Vervolg 

Eerst bepalen gemeenten onderling welke samenwerkingsvorm ze aangaan. Er moet immers een 

bovenregionaal en regionaal contractpartner zijn voor instellingen.  

Vervolgens is er een vastgestelde visie en beleidsplan nodig, voordat de inkoop kan starten. 

En vervolgens bepalen gemeenten hun strategie en onderlinge risicodeling bij hun inkoop.  

De regio Utrecht West komt tevens met een projectplan om de toegang tot zorg voor de jeugd en lokale 

jeugdzorgvoorzieningengefaseerd op te bouwen in 2014, zodat er reeds gewerkt kan worden aan een 

transformatie en zodat tevens enigszins ‘grip’ is op het aantal indicaties op 31 december 2014. 

 

Op 31 oktober 2013 heeft onze regio een gesprek met de TSJ over de inhoud van ons regionaal 

transitiearrangement. 

 

 

04 oktober 2013 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

 

 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 


