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Aan de Raad, 
Per 1 januari 2015 gaat de Nieuwe Jeugdwet van kracht, waarmee de transitie van de Jeugdzorg naar de 
gemeente georganiseerd gaat worden. In dit kader is er een transitieplan Jeugd opgesteld door het Rijk, 
VNG en IPO. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het overgangsjaar 2015. Onderdeel van 
deze afspraken is dat gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen (RTA) realiseren voor 31 
oktober 2013. In West Brabant West hebben wij met 9 gemeenten een intensieve regionale 
samenwerking op het gebied van Jeugd en is eerder de Schets 'zorg voor jeugd 2015 West-Brabant West 
2015' vastgesteld. Logischerwijs hebben we ook het regionale Transitiearrangement in dit 
Samenwerkingsverband opgepakt. 

Regionaal Transitie Arrangement 
In de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg, mogen er geen kinderen tussen wal 
en schip vallen. Jeugdzorgcliënten moeten daarom in het overgangsjaar 2015 dezelfde zorg kunnen 
krijgen van dezelfde aanbieder als waar zij op 31 december 2014 zorg van kregen of voor op de wachtlijst 
stonden. Hiervoor moet ook de infrastructuur van de zorg gewaarborgd worden. Daarnaast willen we 
frictiekosten zoveel mogelijk beperken. Volgens de afspraken van het Rijk, IPO en VNG moeten we als 
regio voor 31 oktober 2013 onze transitiearrangementen hebben aangeboden aan de transitiecommissie. 
Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop de regio WBW continuïteit van de jeugdzorg realiseert 
en geeft handen en voeten aan de inrichting van een nieuw zorgstelsel. De gesprekspartners en 
gemeenten zien goede kansen in verdergaande afspraken dan alleen de continuïteit van zorg. 
Gezamenlijk willen we de totale jeugdzorg getransformeerd aanpakken. Voor de uitwerking is nu nog 
sprake van twee varianten. Om een gedegen keuze te kunnen maken, is verdere uitwerking gewenst 
waarbij de andere transities betrokken worden en partijen de ideeën om kunnen zetten in uitgewerkte 
plannen. 

Proces 
Het onzekere financiële kader en het feit dat de wet nog niet is vastgesteld maken dat het RTA geen 
formele juridische status heeft. Dit is tevens het argument om u als gemeenteraad nu niet om een besluit 
te vragen over het Regionaal Transitie Arrangement maar deze u ter kennisgeving aan te bieden. Het 
RTA betreft procesafspraken en een richting zodat jeugdzorgpartners en gemeenten zich, versneld, goed 
voorbereiden op de komende transitie. 

In onderstaande tabel vindt u een doorkijk in het proces dat we de komende maanden willen doorlopen: 

Wanneer Wat Wie 



30 oktober 2013 Beoordeling RTA Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd 

14 november 2013 gezamenlijke raadsbijeenkomst 9 gemeenteraden (informerend) 
Oktober 1 november 2013 3D * modeluitwerking + 

jeugdbosdag uitwerking 
Gemeenten en partners 

December 2013 besluitvorming inrichtingsvragen B&W en Raad (informerend) 
1 s i e helft 2014 uitwerking 1 pilot Gemeenten en partners 
Zomer 2014 besluitvorming B&W en Raad 

Wij stellen u in de gelegenheid om 14 november a.s. met ons mee te denken over de uitwerkingsvragen 
tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. S.C.C.M. Bolten r. J.M.W.H. Leloux 

2 


