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Aan de Raad, 
In navolging van eerdere mededelingen inzake de transformatie Jeugdzorg willen wij u op de hoogte 
stellen van de huidige stand van zaken. Tot slot geven wij aan welke kaderstellende rol voor uw raad in dit 
traject is weggelegd. 

Terugblik 
In 2009 is de Wet op de Jeugdzorg geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de doelstellingen in 
beperkte mate zijn behaald. Het kabinet Rutte heeft in verlengde hiervan in het regeerakkoord 
opgenomen dat het jeudgzorgstelsel hervormd moet worden en dat de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg moet worden overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. De kern van de verandering 
is de ondersteuning en zorg te organiseren vanuit de vraag van jeugdigen en hun ouders in hun 
dagelijkse leefomgeving. Een verandering waarin het resultaat voor het kind en het gezin centraal staat 
en ruimte wordt gegeven voor de eigen kracht van kind/gezin. Deze overheveling wordt de transitie of 
transformatie van de jeugdzorg genoemd. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Dit betekent veel inzet op bestuurlijk en organisatorisch vlak. De transformatie is een grote 
operatie die, gelet op de complexiteit, grondig voorbereid moet worden. 

Landelijke stand van zaken 
Na de val van het kabinet is de transitie Jeugdzorg overeind gebleven en als enige decentralisatie niet 
controversieel verklaard. De voorbereidingen gaan landelijk dus ook onverminderd voort. Tot 18 oktober 
2012 is het concept van de Jeugdwet in consulatie (landelijk adviesorganen raadplegen) geweest. Het 
conceptwetsvoorstel gaat over een decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van 
zorg voor jeugd naar gemeenten, zowel bestuurlijk als financieel. Daarna wordt het in de Ministerraad 
besproken en vastgesteld. Na advisering door de Raad van State wordt het definitieve wetsontwerp naar 
de Tweede Kamer gezonden. 
De transitie van de jeugdzorg is niet de enige decentralisatie waar de gemeente mee te maken heeft. De 
AWBZ en de Participatiewetgeving hebben gezamenlijk invloed op het gehele sociale domein waarmee 
onze burgers geconfronteerd worden. Bemoedigend is het uitgangspunt "1 gezin, 1 plan" bij de 
decentralisaties binnen het sociaal domein en de rol van de gemeenten daarin. De uitwerking is echter 
nog onduidelijk. Het is voor gemeenten essentieel dat de 3 majeure decentralisaties op het terrein van de 
arbeidsmarkt, de jeugdzorg en in de begeleiding en persoonlijke verzorging goed op elkaar worden 
afgestemd waarbij de burger centraal staat. 

(Sub)regionale samenwerking van 9 gemeenten 
De opgave om als gemeente verantwoordelijk te zijn voor de jeugdzorg is te groot om alleen aan te 
pakken. Vandaar dat er nauw wordt samengewerkt, zowel regionaal (met de 18 West-Brabantse 
gemeenten) als in subregionaal verband. Subregionaal werken wij samen met 8 andere gemeenten: 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen. Woensdrecht en Zundert. 
Deze subregio "West-Brabant-West" heeft een gezamenlijke bestuursopdracht opgesteld die is 
vastgesteld door alle colleges. Deze bestuursopdracht bevat een stappenplan van richten, inrichten en 
verrichten. Uitgangspunt om de transformatie vorm te geven is de driehoek van gemeenten, partners in 
het jeugdveld en Ouders S Jeugd. Om samen met deze driehoek van het jeugdveld te komen tot een 
transformatieplan hebben we in de zomer de transformatiedagen gehad waarbij we bouwstenen voor 



onze "droom" hebben geformuleerd. In deze dagen zijn we belangeloos gaan denken en praten over hoe 
het stelsel eruit moet komen te zien als we opnieuw gaan tekenen. Met deze input zijn we aan de slag 
gegaan om onze visie op te stellen. Deze visie geeft weer hoe wij het nieuwe stelsel in 2015 zien. 
Momenteel zijn we aan het toetsen bij de partners of de visie nog past binnen de gedachte die ontstaan is 
op de transformatiedagen. Eind 2012 wordt de definitieve visie aan de betrokken bestuurders voorgelegd. 

Rol van de raad 
In het eerste kwartaal van 2013 zal er besluitvorming van u verwacht worden op de visie op de 
transformatie van de zorg voor jeugd. Voorafgaand aan de besluitvorming willen wij met de negen 
gemeenteraden gezamenlijk in een interactieve bijeenkomst u meenemen in ons proces. Ook zal deze 
periode worden gebruikt om de adviesraden wmo te betrekken. De organisatie en de planning van deze 
bijeenkomsten zijn gestart. U wordt er zo spoedig mogelijk over geïnformeerd over de datum voor de 
regionale bijeenkomst. 
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