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Voorgesteld raadsbesluit: 
1. De beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015 ‘’Geen zorg om 

jeugdzorg’’ vast te stellen. 
 
 
Samenvatting  
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de zogenaamde transitie. 
Op grond van de nieuwe jeugdwet die de basis vormt van deze transitie, zijn gemeenten verplicht een 
beleid te hebben voor het hele scala van jeugdbeleid en dit vast te leggen in een beleidsplan. 
Het transitiebureau jeugdzorg heeft een checklist laten opstellen wat er in dit beleidsplan in ieder 
geval dient te zijn opgenomen. 
De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) voldoen met het opstellen van dit 
beleidsplan niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar ze willen met deze nota ook richting en 
visie geven aan het jeugddomein, binnen het totale sociale domein SWW om hiermee een goede 
toekomst voor de jonge inwoners en hun ouders veilig te stellen. 
 
In de beleidsnota wordt ingegaan op de huidige situatie in SWW en op de gevolgen voor de transitie 
van de jeugdzorg in deze gemeenten. Ook wordt er ingegaan op hoe de transformatie wordt 
bewerkstelligd. 
 
Bijlage:  Beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015 “geen zorg om 

jeugdzorg” 
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Doel en resultaten  
Met deze nota wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke bepaling dat gemeenten een beleidsplan 
dienen te hebben om de jeugdzorg te organiseren, maar wil SWW richting en visie geven aan een 
goede jeugdzorg voor jongeren en hun ouders. 
 
Reden bespreking in de raad  
Het vaststellen van een beleidsnota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Context en kaders  
De transitie jeugdzorg is al vele jaren in voorbereiding. De huidige wet op de jeugdzorg, die ongeveer 
tien jaar van kracht is, voldeed op diverse terreinen niet. De belangrijkste doelen, zoals het onder 
controle brengen van de financiën, de druk op de zware jeugdzorg, het tegengaan van de 
versnippering, werden niet bereikt. 
 
Argumenten 
Door de jeugdzorg dichter bij de mensen, bij de gemeenten, in de wijken te plaatsen is de verwachting 
dat de eerder, sneller en preventiever (en dus goedkoper) gehandeld kan worden. Dit vergt wel een 
omslag, een transformatie bij alle partijen, gemeenten, aanbieders, cliënten en ouders. Dit sluit tevens 
aan bij de Wmo en participatiewetgeving die al onder de gemeenten vielen of ook komen te vallen. 
 
Alternatieven voor oplossing en advies college  
Deze nota geeft een kader weer voor de uitvoering van de jeugdwet. Uitvoering wordt belegd in 
deelnota’s en andere nota’s die momenteel ook in concreto worden uitgewerkt. Hierdoor wordt flexibel 
richting gegeven aan de totstandkoming van het nieuwe sociale domein. Tevens geeft dit de ruimte 
om zaken aan de praktijk aan te passen als dat nodig mocht zijn. 
 
Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie 
Bij de totstandkoming zijn vrijwel alle partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg in meer of mindere 
mate betrokken. Het participatietraject heeft voornamelijk in de vorm van bijeenkomsten 
plaatsgevonden. Betrokkenen hebben allen een conceptversie kunnen lezen en daar feedback op 
kunnen geven, zowel schriftelijk vooraf, als mondeling tijdens de (discussie)bijeenkomsten zelf. 
 
Het participatietraject heeft geleid tot bewustwording en ondersteuning van de gekozen koers en de 
wens een bijdrage te willen leveren aan het nieuwe sociale domein. Voor de nota heeft het geleid tot 
verwerkte signalen en aandachtpunten. 
 
In de nadere uitvoering, zowel in deelplannen als in uitvoerend beleid, zullen inwoners, cliënten en 
hun ouders, partners (sociaal-maatschappelijk en professioneel) betrokken blijven en worden. 
 
Kanttekeningen/Risico’s 
Juist de onzekerheid van de praktijk van de transitie en de transformatie zorgt voor veel onzekerheid. 
Hoewel met veel scenario’’s rekening wordt gehouden, kan de praktijk van een individueel geval of 
incident altijd anders zijn. Ook de financiële zaken kunnen risico’’s opleveren, hoewel die momenteel 
worden verwerkt in het inkoopproces. 
 
Financiële paragraaf  
Veel cijfers in de beleidsnota zijn indicatief of inmiddels vervangen door nieuwe cijfers. Voor de 
uitvoering van de financiën zijn de bedragen zoals vermeld in de meicirculaire leidend. De 
zorgaanbieders zijn van hun budgetten op de hoogte gesteld. 
 
Uitvoering  
De nieuwe jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015 en de gemeenten zijn dan verantwoordelijk 
voor de uitvoering hiervan. 
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Deelplannen en beleidsnota’s aangrenzend beleid 
Uit deze nota vloeien nog deelnota’s en regelingen voort zoals een privacyregeling, klachtenregeling, 
sociaal domein, passend onderwijs en een koppeling met aangrenzend beleid zoals Wmo, 
participatiebeleid, (jeugd)gezondheidsbeleid etc. 
 
Terugkoppeling/evaluatie  
In de nota zijn twee evaluatiemomenten opgenomen in de looptijd van 3 jaar. 
 
Communicatie 
In het communicatieplan SWW is de wijze van communiceren naar onze inwoners opgenomen.  
 
 
27 augustus 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
 

3 
 


	Voorgesteld raadsbesluit:
	Samenvatting
	Doel en resultaten
	Reden bespreking in de raad
	Context en kaders
	Argumenten
	Alternatieven voor oplossing en advies college
	Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie
	Kanttekeningen/Risico’s
	Financiële paragraaf
	Uitvoering
	Deelplannen en beleidsnota’s aangrenzend beleid
	Terugkoppeling/evaluatie
	Communicatie

