Informatie Transitiearrangement Jeugd voor raadsleden en fractiespecialisten.
Inleiding.
Op donderdag 24 oktober 2013 heeft wethouder Miermans kort mondeling toegelicht wat de stand van
zaken is rondo het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd. De aanwezigen raadsleden en
fractiespecialisten hebben het verzoek gedaan om kort de gegeven informatie te ontvangen. Daarom
is onderstaande informatie opgesteld. De raadsleden zullen binnenkort ook een uitnodiging ontvangen
voor een regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden en in december 2013 zal het
transitiearrangement aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Aanleiding.
De voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg en de inwerkingtreding van de
Jeugdwet zijn in volle gang. In dit voorbereidingstraject heeft de landelijke overheid beslist dat
gemeenten voor 31 oktober 2013 het Transitiearrangement vast moeten stellen..
Onderdeel van het Transitiearrangement is het uitgangspunt, dat gemeenten voor 2015 het
jeugdzorgbudget geheel reserveren voor de zorg voor jeugd, en dit gezamenlijk op basis van
solidariteit inzetten ten behoeve van de inwoners van de Provincie Zeeland.
Transitiearrangement.
Vanuit het rijk, de VNG en het IPO is de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg
ingesteld. Deze heeft gemeenten de opdracht gegeven een Transitiearrangement op te stellen
binnen het samenwerkingsverband van de jeugdzorg. Voor onze gemeente is dit
samenwerkingsverband Zeeland, waar gemeenten bestuurlijk samenwerken binnen de Task
Force Jeugd Zeeland.
Het Transitiearrangement geeft aan hoe de samenwerkingsverbanden zorg dragen voor:
o De continuïteit van zorg voor cliënten die al in zorg zijn per 1-1-2015, alsmede cliënten op
de wachtlijst; op basis van de concept Jeugdwet zijn gemeenten verplicht deze kosten te
betalen;
o De infrastructuur om deze cliënten deze continuïteit van zorg te bieden;
o Het beperken van de frictiekosten.
Het Transitiearrangement moet samen met de huidige financiers en relevante zorgaanbieders
worden opgesteld. Samenwerking tussen gemeenten, provincie en de zorgaanbieders is in
deze is daarmee van groot belang. Daarom is veel energie en tijd gestoken, zowel door de
zorgaanbieders als ambtelijk en bestuurlijk, in het Transitiearrangement.
Provinciebreed zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Deze gesprekken
zijn georganiseerd door de Task Force Jeugd. Bij deze gesprekken zijn diverse wethouders uit
alle Zeeuwse gemeenten aangesloten.
Voorbehoud: instemming gemeenteraad.
Gezien de korte voorbereidingstijd van dit Transitiearrangement, was het niet mogelijk dit
Transitiearrangement voor vaststelling voor 31 oktober 2013 aan de gemeenteraad voor te
leggen. Daarom wordt aan de colleges in Zeeland voorgesteld, dit Transitiearrangement vast
te stellen onder voorbehoud van instemming van de individuele Zeeuwse gemeenteraden.
Gemeenteraden zijn wel meegenomen in het voorbereidingstraject. Dit is gebeurd door middel
van:
o De notitie visie en uitgangspunten;
o Diverse Nieuwsbrieven;
o Het Functioneel ontwerp en memo (inclusief toelichting op het Transitiearrangement);
o Regionale en/of lokale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden.

Korte inhoudelijke samenvatting van het Transitiearrangement:
Het arrangement maakt alleen afspraken voor het jaar 2015. Voor de jaren daarna moeten de
gemeenten nog afspraken maken. De Task Force Jeugd Zeeland neemt hiervoor de
initiatieven.
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Het macrobudget (€ 5,3 miljoen voor Borsele) is nog niet zeker. Op dit oment wordt er nog
druk overlegd over het definitieve budget. Het kan dus ook minder worden.
De aangeboden cijfers van zorgaanbieders zijn vervuild. Denk dan bijvoorbeeld aan dubbele
cijfers door bijvoorbeeld onderaannnemersschap, verkeerde gebruik budgetten doordat
gerekend is met budgetten voor de Jeugdzorg die mogelijk door gemeenten vanuit het Wmobudget betaald moeten worden, onduidelijke indicaties, geen cijfers vanuit het zorgkantoor. Dit
maakt dat de benodigde budgetten voor de zorgaanbieders mogelijk nog kunnen veranderen
door herberekeningen.
Elke gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te beslissen over de inzet van de middelen. De
insteek is om met in achtneming van deze autonome bevoegdheid afspraken te maken met
alle gemeenten in Zeeland over de gezamenlijke inspanningen die we moeten doen om een
adequaat voorzieningenniveau voor de jeugd te behouden.
Het is van belang bij de voorbereidingen van de decentralisatie van de jeugdzorg niet enkel de
cijfers te beoordelen, maar ook de achterliggende visie niet uit het oog te verliezen. De (door
alle gemeenten vastgestelde) Zeeuwse visie gaat uit van het volgende:
- Eén gezin, één plan, één proces.
- Zo snel, adequaat, vroeg en dichtbij mogelijk
- Uitgaan van kwaliteit.
- Vorm volgt inhoud.
Met het Transitiearrangement wordt een aanbod gedaan aan de zorgaanbieders, waarin zij
hun personeel en hun cliënten voor 2015 enige zekerheid kunnen bieden. Daarbij wordt een
hoger percentage zorg ingezet bij de specialistische zorg (58% voor bestaande zorg, 30%
voor nieuwe clienten) (50/30) dan bij de ambulante zorg. Dit sluit aan bij de visie: eerst
investeren in de lichte zorg/voorkant, dan pas afbouw van de specialistische zorg. Daardoor
kan de afbouw van de specialistische voorzieningen op een natuurlijke manier verlopen.
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