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Onderwerp: Voortgang transitie jeugdzorg

Geachte voorzitter/leden,

Middels deze brief willen we u informeren over de voortgang van de transitie van de
jeugdzorg op een tweetal punten.

1. Toekomst taken Bureau Jeugdzorg.
2. Beschikbare middelen jeugdzorg voor de regio Drenthe per 2015.

Ad 1, Toekomst taken Bureau Jeugdzorg
Na de totstandkoming van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) voor de regio

Drenthe hebben wij de Drentse gemeenten een brief gestuurd (zie bijlage 1) waarin

nadere informatie werd gevraagd betreffende de taken van het Bureau Jeugdzorg
Drenthe. Het gaat om de drie hoofdtaken van Bureau Jeugdzorg die per 2015 ieder

een eigen toekomstperspectief kennen:
- De Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden zeer waarschijnlijk samen-

gevoegd met de taken van Bureau Jeugdzorg Groningen en de Landelijk Wer-
kende lnstellingen. Binnenkort wordt hierover een businesscase gepresenteerd

waarna gemeenten verdere besluiten nemen.
- De taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden samengevoegd

met taken Huiselijk Geweld bij de GGD Drenthe. Hiertoe is in oktober 2013 een in-

tentieverklari ng getekend.

- De toegangstaken worden in de drie subregio's in Drenthe samengevoegd in de

lokale toegang.

ln het RTA waren ons inziens nog onvoldoende waarborgen opgenomen voor de con-

tinuiteit van zorg voor de cliënten van het Bureau Jeugdzorg. De Drentse gemeenten

hadden geen heldere garanties opgenomen vanwege de onduidelijkheden over het

beschikbare budget na de transitie.
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Kort daarna zonden de Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie een soortgelijke

brief naar de RTA-regio's met de uitdrukkelijke vraag aan gemeenten om meer hel-

dere garanties te geven over de toekomst van de taken van de Bureaus Jeugdzorg.

Op 5 december 2013 gaf het Rijk meer duidelijkheid over de toekomstige financiering
van de jeugdzorgtaken. Drentse gemeenten kunnen rekenen op gemiddeld g% extra

budget. Het tekort dat in Drenthe dreigt te ontstaan is hierdoor met de helft vermin-
derd.

Mede naar aanleiding van deze duidelijkheid hebben de Drentse gemeenten het Rijk

en de provincie per brief geïnformeerd over nadere garanties voor de taken Bureau

Jeugdzorg in 2015 (bijlage 4). Voor 1 april 2014 moeten gemeenten vervolgens defini-
tief in een inkoopdocument aangeven welk volume aan taken zij gaan overnemen in

2015. Wij zijn blij met deze extra duidelijkheid en het biedt ons de kans om nader met

Bureau Jeugdzorg Drenthe in overleg te gaan over een verantwoorde transitie van

taken.

Ad 2, Beschikbare middelen jeugdzorg voor de regio Drenthe per 2015

Op basis van het rapport dat Cebeon en het SCP publiceerden op 3 december 20131

zijn de budgetten voor de Drentse gemeenten ten opzichte van de bedragen die

werden genoemd in de meicirculaire 2013 met gemiddeld 9% verhoogd (landelijk 5%)

De verdeling valt minder slecht uit omdat er zowel sprake is van nieuwe inzichten als

van verbeteringen in de dataverzameling. Voor de regio Drenthe geldt dat er in plaats

van een kleine€ 108.000.000,-- nu circa€ 120.000.000,--zal worden opgenomen in
de Gemeentefondsuitkering. Dit bedrag is echter nog steeds lager dan de huidige

budgetten.
De nieuwe verdeling lost voor Drenthe niet alle problemen op. Het gebruik van zotg
(met name J-GGZ en AWBZ/PGB) ligt in Drenthe aanzienlijk hoger dan op basis van

het gemiddelde landelijke gebruik zou mogen worden verwacht (in Drenthe doen

78 van de 1.000 jeugdigen een beroep op deze zorg, ten opzichte van 56 op de
1.000 jeugdigen landelijk). Daarom krijgen zowel de AWBZ-zorg als de J-GGZ-zorg
nu meer budget toegewezen dan verwacht mag worden op basis van de landelijke
prevalenties. Dat pakt nadelig uit zodra de middelen per 2016 worden verdeeld op

basis van prevalentiegegevens.

Het is nog onduidelijk welke aantallen jeugdigen in zorg zijn in deze sectoren; de ver-

onderstelling is dat er relatief meer jeugdigen gebruikmaken van PGB's (jeugdigen

met een beperking) en van de J-GGZ. Dit is niet goed te onderbouwen op dit moment.

Het probleem hierbij is dat er mogelijk veel meer jeugdigen in zorg zijn dan nu wordt
verondersteld. De gemeenten in Groningen en Drenthe laten nu nader onderzoek
doen naar de oorzaken en zijn inmiddels intensief in overleg met het Rijk over deze
kwestie.

"Bijstelling verdeling historische middelen jeugdzorg 2011" Cebeon - SCP is te vinden op de website

www.voordejeugd.nl
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ln de bijlagen bij deze brief treft u ter nadere informatie afschriften aan van de vol-

gende brieven.
- Brief van de provincie aan Drentse gemeenten inzake toekomst taken Bureau

Jeugdzorg d.d. I november 2013
- Brief van Drentse gemeenten aan \A¡VSA/&J en de provincie Drenthe over de

financiering van taken Bureau Jeugdzorg na de transitie d.d. 18 december
2013

De volgende brieven zijn te vinden via www.voordejeugd.nl.

- Brief van het Rijk aan de RTA-regio's over de toekomstige financiering van de
jeugdzorg.

- Brief van het Rijk aan de Tweede Kamer over de toekomstige financiering van de
jeugdzorg d.d. 5 december 2013.

Wij vertrouwen erop u zo vooralsnog voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage(n)
wa/coll.
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Onderwerp: Reactie op het Regionale Transitie Arrangement jeugd regio Drenthe en

voortgang taken Bureau Jeugdzorg Drenthe

Geacht College,

ln de afgelopen maanden is door uw gemeente in samenwerking met de andere
Drentse gemeenten hard gewerkt aan het opstellen van een RegionaalTransitie
Arrangement jeugd (RTA). Op 30 oktober 2013zijn deze arrangementen ondertekend

door uw portefeuillehouder jeugd onder voorbehoud van de goedkeuring van de
gemeenteraad. De gemeente Meppel heeft helaas niet ondertekend. ln dit RTA zijn

overgangsscenario's benoemd die de continuiteit van zorg en de infrastructuur moe-

ten garanderen.

Onze waardering
Wij hebben veel waardering voor het feit dat het u is gelukt om tijdig een beleidsrijk

transitie arrangement op te stellen voor de periode 2014 - 2016. Wij zijn ervan over-
tuigd dat u als uitwerking van het RTA een gedegen transformatieplan gaat opstellen

waarin een aantal zaken nader uitgewerkt gaat worden. ln deze brief vatten wij de

afspraken die wij gezamenlijk gemaakt hebben nog eens samen.

Overleg
W'rj zijn als huidige financier betrokken geweest bij het opstellen van het RTA voor wat
betreft het jaar 2014.W1hebben middelen vrijgemaakt om u al in 2014 de gelegen-

heid te bieden te investeren in het lokaaljeugdbeleid. Het rijk biedt ons die mogelijk-

heid als wij voldoen aan enkele voon¡vaarden. Wij gaan graag met u in overleg hoe

deze middelen kunnen worden aangewend. Wij beraden ons nog over de positie van

Meppel in deze.
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Reactie op het RTA voor de regio Drenthe

ln onze inspraak reactie op het RTA voor de periode 2015 - 2016 hebben wijtwee
zaken onder de aandacht gebracht:

- De continuiteit van de toegangstaken Bureau Jeugdzorg is weliswaar een item in

het RTA maar er wordt geen exacte datum benoemd waarop u nadere uitspraken

doet over een nadere invulling van de toegangstaken.
- Er zijn geen frictiekosten benoemd voor de taken Bureau Jeugdzorg terwijl dit wel

een voorwaarde is van de opdrachtgever van deze transitie arrangementen de

Stelselcom m issie Transitie Jeugdzorg.

Mandaat
Wij hebben u op 26 juni 2013 een brief gestuurd waarin wij u in kennis stelden van het

feit dat wij Bureau Jeugdzorg Drenthe mandateren om de toegangsfunkties (inclusief

indiceren en casemanagement) uit te voeren binnen uw lokale Centra voor Jeugd en

Gezin. Op deze wijze hebben wij u zo optimaal mogelijk gefaciliteerd om alvast erva-
ring op te doen met het uitvoeren van de Bureau Jeugdzorg taken en om ze dusdanig

te positioneren zodat ze aansluiten bij uw jeugdbeleid.

Toekomst taken Bureau Jeugdzorg
ln de Drentse Pilot jeugd was in het stappenplan voorzien dat er voor de zomer 2013

duidelijk zou komen over uw plannen op het gebied van de toekomst scenario's

Bureau Jeugdzorg. lnmiddels zijn er scenario's ontwikkeld voor de werksoorten
jeugdbescherming, jeugdreclassering en Advies en Meldpunt Kindermishandeling

(AMK). Voor de samenvoeging AMK en het Meldpunt huiselijk geweld is een intentie-

verklaring getekend. Er zijn echter nog geen concrete plannen voor de zogenaamde

Toegangstaken van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Besluitvorming hierover is al twee

maal uitgesteld.

Verzoek
Wij vragen u dus bij dezen om ons uiterlijk in december 2013 aan te geven welke toe-

gangstaken u wilt overnemen in 20'15 en in 2016 (looptijd Regionaal Transitie Arran-
gement) en waar u deze gaat onderbrengen.

Het rijk heeft aangekondigd de doeluitkering jeugdzorg aan provincies per 1 januari

2015 te beëindigen en daarom hebben wij ook aangekondigd de subsidierelatie met

Bureau Jeugdzorg Drenthe te beëindigen.

Wij dringen aan op concrete besluitvorming in december omdat:

- wij Bureau Jeugdzorg Drenthe tijdig moeten opdragen hun capaciteit terug te bren-

gen tot het peil dat gemeenten per 2015 gaan inkopen.

- w¡j hopen dat de opgebouwde deskundigheid van Bureau Jeugdzorg in de Toe-
gang, vooral op het gebied van drang en dwang en het borgen van het veilig

opgroeien volgens de werkwijze van Signs of Safety, tijdig zijn plek kan vinden in

uw CJG's of gebiedsteams.

- wij de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid willen bieden over hun toe-

komst.

Wij wijzen u er op dat de huidige kennis en capaciteit van het Bureau verdwijnt tenzij u

tijdig aangeeft welke kennis en capaciteit er ook in 2015 en 2016 door u gefinancierd

gaat worden.



drs. M,-A.D, van Nieuwpoort,

manager Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur
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