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Conclusies en aanbevelingen 

Algemene conclusie 

Algemene vraagstelling 
In hoeverre is de gemeente voorbereid op de transitie jeugdzorg? 
 
De rekenkamercommissie concludeert dat de drie SED-gemeenten zich planmatig voorbereiden op de transitie 
jeugdzorg. De zeven West-Friese gemeenten werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau nauw samen om de vier 
transities integraal aan te pakken. Bijzonder is dat dit vrijwel volledig met eigen mensen wordt gedaan; dit 
draagt bij aan interne kennisopbouw en -borging. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de feitelijke 
inhoudelijke invulling nog moet plaats vinden. Juist in die fase is blijvende aandacht voor de interne 
kennisopbouw noodzakelijk. Er is sprake van een positieve dynamiek in de West-Friese samenwerking. Er is 
aandacht voor de rol van de gemeenteraden. De raden krijgen uiterlijk eind 2013 de gelegenheid om een 
beleidskader vast te stellen, waarmee de West-Friese gemeenten voor liggen op het landelijke schema.  
 
De aandachtspunten bij deze transitie liggen deels buiten de invloedsfeer van de gemeente. De transitie 
jeugdzorg brengt procesmatige, inhoudelijke en bestuurlijke risico's met zich mee, dat is duidelijk voor de 
gemeenten. En de gemeenten proberen de risico's in kaart te brengen en zich erop voor te bereiden. Maar de 
omvang en impact van deze risico's zijn niet inzichtelijk. Tot nog toe was de transitie procesmatig georiënteerd 
met veel aandacht voor het projectplan, de organisatie van de West- Friese samenwerking en de integrale 
aanpak. Op dit moment, na de zomer van 2013, is het tijd om de beleidsmatige keuzes voor te bereiden. De 
raden moeten in stelling worden gebracht en hiervoor is nodig dat zij voorzien worden van kennis en expertise 
op dit nieuwe domein. Het gaat nu duidelijk worden in hoeverre de gemeenten ook beleidsmatig op één lijn 
zitten. We hebben geconstateerd dat er veel plaatselijke verschillen zijn, maar dat die nog niet bespreekbaar 
zijn gemaakt en dat heeft urgentie, ook met het oog op de verkiezingen. Tenslotte vindt de 
rekenkamercommissie het raadzaam dat de colleges en gemeenteraden de opgebouwde samenwerking zoveel 
mogelijk bestendigen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de risico's die de jeugdzorg met zich 
meebrengt.   
 
 

Deelconclusies (aan de hand van onderzoeksvragen) 

Onderstaand treft u de deelconclusies aan op de door ons vooraf geformuleerde onderzoeksvragen. Uit de 
algemene conclusie is af te leiden dat rekenkamercommissie vindt dat de gemeenten goed op weg zijn met de 
transitie. Toch is er een aantal oranje en rood gekleurde deelconclusies. Deze liggen echter veelal buiten de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wij zijn ons ervan bewust dat het mogelijk een vertekend beeld 
geeft. Toch hebben wij voor deze werkwijze gekozen om in één oogopslag duidelijk te maken waar de grootste 
aandachtspunten liggen en om te onderstrepen dat een voortdurend contact met andere actoren noodzakelijk 
is om uiteindelijk de jeugdzorg goed in te laten varen en beheersbaar te houden. 
 

Onderzoeksvraag Score Deelconclusie 

1a. In hoeverre is er 
een leidraad voor de 
transitie? 

Voldoet Het "Spoorboekje Transitie Jeugdzorg" van het Transitiebureau Jeugd is het 
centrale model voor de door de gemeenten te volgen projectplanning. De 
zeven West-Friese gemeenten hebben hun planning volgens deze leidraad 
opgezet. 
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Onderzoeksvraag Score Deelconclusie 

1b. In hoeverre zijn 
er risico's verbonden 
aan de transitie 
jeugdzorg? 

Belangrijk 
aandachts-
punt 

Er zijn meerdere landelijk geldende risico's: 
Procesmatige risico's: 
a) Er zijn verschillende leidraden die elkaar deels overlappen. 
b) Er is onduidelijkheid over het budget vanuit het Rijk. 
c) Er is onduidelijkheid over aantallen cliënten en kosten. 
d) Medewerking van zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is 
niet gegarandeerd. 
e) Er zijn verschuivingen in de eisen die het Rijk stelt. 
 
Inhoudelijke risico's: 
f) Er is een toename in aantal zorgcliënten en deze hebben  complexere 
problematiek. 
g) Naar verwachting neemt het huiselijk geweld toe. 
h) Er is een grotere druk op ouders vanuit onderwijs. 
 
Bestuurlijke risico's: 
i) Een toenemende kans op politiek-bestuurlijke consequenties voor de  
verantwoordelijke portefeuillehouder bij calamiteiten. 

2a. In hoeverre is er 
een bestuurlijke en 
ambtelijke 
projectorganisatie 
voor de 
decentralisaties 
ingericht? 

Voldoet, 
met een 
enkel 
aandachts-
punt 

Er is een degelijk opgezette en goed functionerende projectorganisatie voor 
de transitie jeugdzorg en de andere transities. De gemeenten zijn intensief 
bezig met de transities; de uitvoering wordt vrijwel volledig door eigen 
medewerkers gedaan. Er is sprake van het toepassen van integraal beleid. 
De huidige regionale schaal van de samenwerking werkt goed. Er is chemie in 
de samenwerking. De samenwerking is nog niet geborgd in een juridische 
structuur. 

2b. In hoeverre  is er 
een helder en 
concreet projectplan 
voor de 
decentralisaties 
opgesteld? 

Voldoet, 
met een 
enkel 
aandachts-
punt 

De SED-gemeenten liggen in 2013 goed op schema bij de transitie jeugdzorg. 
Voor 2014 komt de regionale planning op hoofdlijnen overeen met de 
landelijke planning. Een aandachtspunt is dat het regionale 
tijdplanningsdocument niet up to date is. Blijvende aandacht is nodig om `de 
vaart erin te houden`, met name als in de komende tijd inhoudelijke 
besluiten moeten worden genomen. 

2c. In hoeverre is er 
zicht op het nieuwe 
budget en de nieuwe 
taken? 

Significant 
risico 

Het ontbreekt alle gemeenten op dit moment aan goede gegevens (prijzen, 
aantallen) om de financiële consequenties van de transitie jeugdzorg goed te 
kunnen overzien. Dit heeft vooral met het Rijk te maken. Het is geen 
nalatigheid van de gemeenten, maar wel een belangrijk aandachtspunt. 

2d. Welke 
bestaande 
functionerende 
structuur kan als 
basis voor de 
transitie dienen? 
 

Aandachts-
punt 

In Stede Broec is men tevreden over de huidige lokale opzet van het CJG en 
vormt het CJG de fysieke locatie voor de toegang tot jeugdzorg. In Enkhuizen 
is men kritisch over het eigen CJG en heeft men het idee van het CJG als 
fysieke locatie losgelaten. Belangrijk nieuw element is de nadruk op scholen 
als "vindplaats". Drechterland is eveneens kritisch over het huidige 
functioneren van het CJG. De gemeente ziet het CJG wel als toegang tot de 
jeugdzorg, bij voorkeur regionaal georganiseerd. 

2e. Welke rollen 
hebben de 
ketenpartners? 
 

Significant 
risico 

Het vormgeven van, en sturing geven aan, de samenwerkingsrelatie met 
zorgaanbieders is cruciaal. De uitwerking hiervan vergt op korte termijn veel 
aandacht. Indien de gemeenten er onvoldoende in slagen in de praktijk de 
regie te voeren, dan dreigt het gevaar dat de kosten van de jeugdzorg 
onbeheersbaar worden. 

3a. Op welke wijze 
wordt de raad 
betrokken bij de 
transitie? 

Voldoet De colleges hebben aandacht voor de informatiebehoefte van de raad. De 
informatieverstrekking vindt planmatig en gestructureerd plaats, maar was 
tot eind juni 2013 nog beperkt. 
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Onderzoeksvraag Score Deelconclusie 

3b. In hoeverre is de 
raad in de 
gelegenheid gesteld 
een kader te 
formuleren? 
 

Aandachts-
punt 

De SED-gemeenteraden zien zich geconfronteerd met grote onzekerheden bij 
het Programmaplan. Het zijn onzekerheden die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de transitie. De kennis en deskundigheid bij raadsleden ten aanzien van 
het nieuwe onderwerp jeugdzorg moet nog verder worden ontwikkeld. Dit is 
nodig om tijdig tot een overwogen inhoudelijk oordeel te kunnen komen. Tot 
op heden vragen de colleges  om besluiten over het proces en nog geen 
beleidsinhoudelijke besluiten. Dit onderscheid is voor de raden niet altijd 
duidelijk en er is de vrees dat met een procesbesluit ook al een 
beleidsinhoudelijke weg wordt ingeslagen. Er is bij de SED-gemeenteraden 
waardering voor de wijze waarop colleges en ambtelijke organisaties omgaan 
met deze onzekerheden, maar ook zorg over de uiteindelijke uitkomst. De 
SED-gemeenteraden hebben waardering voor de regionale aanpak en zien dit 
ook als noodzakelijk. Er is uitdrukkelijk een wens om lokaal kaders te stellen. 

3c. Welke eigen 
keuzes heeft de raad 
gemaakt of wil de 
raad maken? 

Voldoet Er zijn door de raden besluiten op hoofdlijnen genomen. De raden hebben 
nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt op basis van keuzemogelijkheden of 
scenario's. Dat traject start na de zomer van 2013. 

3d. Wat zijn 
beleidsmatige risico's 
verbonden aan de 
transitie? 
 

Aandachts-
punt 

De transitie brengt meerdere procesmatige risico's met zich mee. Het vraagt 
van gemeenten de nodige flexibiliteit om daarop in te spelen en tegelijkertijd 
het transitieproces niet te vertragen. Daarnaast zijn er inhoudelijke risico's. 
Deze zijn slechts gedeeltelijk door gemeenten te beheersen. Het vraagt van 
gemeenten enerzijds veel aandacht voor de regie en monitoring en 
anderzijds ook de acceptatie dat de jeugdzorg inherente risico's met zich mee 
draagt. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de bovenstaande conclusies doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen. Deze 
aanbevelingen zijn gericht aan alle drie de SED-gemeenten. In tegenstelling tot eerdere rapporten richten wij 
onze aanbevelingen niet tot een specifiek orgaan (college, raad, ambtelijke organisatie) maar houden we het 
algemeen. Naar onze overtuiging zijn de aanbevelingen van toepassing voor zowel de uitvoering (college en 
ambtelijke organisatie) als voor de kaderstellende en controlerende raad: 
 
1. Bewaak en monitor de voortgang en de projectmatige integrale aanpak van de transities 
De West-Friese gemeenten zijn goed op weg met de integrale transities. Het is noodzakelijk dat de colleges en 
ambtelijke organisaties deze aanpak blijven bewaken onder meer om de gemeenteraden in staat te stellen  om 
voor het einde van het jaar cruciale keuzes te maken.     
 
2. Zorg voor juridische borging van de West-Friese samenwerking 
De huidige samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is aan de colleges en de raden van de zeven 
gemeenten om een juridisch geborgde samenwerkingsvorm te kiezen die past bij de West-Friese integrale 
aanpak van de vier transities. Juridische borging is nodig om de risico's die samenhangen met de jeugdzorg op 
een goede manier gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden. Het gaat zowel om de continuïteit van de 
voorbereiding en de regievoering, als ook om de continuïteit van de uitvoering van de jeugdzorg. 
 
3. Zorg bij de raad voor kennisopbouw en -borging over het nieuwe domein jeugdzorg.  
College en organisatie dienen de raad te voorzien van passende informatie met duidelijke keuzemogelijkheden 
zodat de raad zijn kaderstellende rol kan invullen. Het is aan de raad om zich dit nieuwe domein eigen te 
maken. Zorg dat hieraan op korte termijn aandacht wordt besteed. 
 
4. Maak een fundamentele keuze over de vraag wat lokaal kan, en wat regionaal moet. 
Zorg ervoor dat de wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het beleid aansluit bij de 
wijze waarop regionaal wordt samengewerkt. Omdat deze lokale invulling per gemeente kan verschillen is 
tijdige afstemming tussen lokaal en regionaal van essentieel belang voor een succesvolle  transitie. Ook dient 
rekening te worden gehouden met het proces van de ambtelijke fusie.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Introductie 
Dit rekenkameronderzoek betreft de transitie jeugdzorg. De transitie jeugdzorg is een van de vier 
decentralisaties c.q. transities waar gemeenten mee te maken hebben: 

1. Maatregelen Participatiewet: De nieuwe Participatiewet behelst de samenvoeging van de Wwb, Wsw 
en Wajong tot één nieuwe wet om zo de onderkant van de arbeidsmarkt integraal te reguleren. 

2. Maatregelen Passend Onderwijs: Met ingang van 1 januari 2014 vormen alle schoolbesturen in het 
primair onderwijs samen een regionaal samenwerkingsverband, waarbij ook het speciaal onderwijs 
betrokken is. 

3. Maatregelen AWBZ en WMO: Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het 
gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. 

4. Maatregelen Jeugdzorg: De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. 
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland bekijken de vier transities integraal. Om de scope van dit onderzoek 
behapbaar te houden en omdat de transitie jeugdzorg een passend onderwerp is (zie paragraaf 1.2) heeft de 
rekenkamercommissie ervoor gekozen alleen dit onderwerp te onderzoeken.  
 
Gedurende dit onderzoek is gebleken dat de rekenkamercommissie Hoorn een onderzoek naar de vier 
transities heeft uitgevoerd

1
. Voor een integrale blik op de transities in West-Friesland verwijzen we naar dat 

onderzoek (zie Bijlage 4 voor de conclusies van dat onderzoek).  
 
Ten slotte heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat er veel informatie rond de transitie Jeugdzorg op 
de gemeente afkomt. De rekenkamercommissie hoopt met dit rekenkamerrapport een informatief document 
op te leveren; een bundeling en analyse van de beschikbare informatie om de raad te helpen bij de 
kaderstellende rol. Deze kaderstellende rol moet na de zomer van 2013 gaandeweg gestalte krijgen. Dat maakt 
dat dit ex ante rekenkameronderzoek zeer actueel is, maar ook een beperkte houdbaarheid heeft. 
 

1.2  Aanleiding voor het onderzoek 
Gemeenten worden met ingang van januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Dit is voor 
alle gemeenten - en dus ook voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland - een grote overgang. De transitie 
heeft een grote impact op de gemeente. Het betekent een vergroting van het aantal taken en het daarmee 
gemoeide budget. Ook betekent het dat het risico voor de gemeente toeneemt. Er zijn in het land regelmatig 
kwesties rond de kwaliteit van de jeugdzorg. En het betreft per definitie een kwetsbare bevolkingsgroep; een 
groep die niet tussen wal en schip mag vallen. Er is reden genoeg voor de Rekenkamercommissie SED om de 
transitie van de jeugdzorg te onderzoeken. Het onderzoeksonderwerp voldoet aan de volgende criteria: 

 Het onderwerp wordt een beleidsinhoudelijke kerntaak van de gemeente.  
 De jeugdzorg is maatschappelijk en politiek relevant: een goede uitvoering raakt de levenssfeer van 

bewoners en is daarmee van groot belang; 
 De jeugdzorg wordt voor de gemeente een financieel relevant onderwerp.  
 Het onderwerp is actueel omdat de eerste voorbereidingen voor de transitie - als het goed is - in gang 

zijn gezet. 
 Het onderwerp is beïnvloedbaar; er is ruimte om de transitie - indien nodig - bij te sturen. 

 
Het onderzoeksonderwerp is voorgelegd aan de presidia van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en 
akkoord bevonden. Ook hebben diverse fractievoorzitters suggesties voor onderzoeksvragen gedaan. Er is een 
voorkeur uitgesproken voor een ex ante onderzoek naar de transitie. Dit houdt in dat het een vooruitkijkend 
onderzoek betreft, gericht op een beoordeling van de mate waarin de drie gemeenten klaar zijn om de 
jeugdzorg over te nemen.   

 

                                                                 
1 Decentralisaties, Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad, Rekenkamercommissie gemeente Hoorn, juni 2013. 
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1.3  Achtergrond 
Sinds een aantal jaar bestaat er zorg over de effectiviteit van jeugdzorg. Een stelselherziening moet hierin 
verandering brengen. Met een efficiencykorting van € 450 miljoen dient de toegankelijkheid van de zorg 
verbeterd en een beroep op specialistische zorg ingeperkt te worden. Er moet sneller gehandeld worden en 
beter worden afgestemd. Nu wordt er vaak zware zorg ingezet die gepaard gaat met hoge kosten. Gemeenten 
hebben in het kader van de WMO sinds 2007 al een preventieve taak in de jeugdzorg - de vijf preventieve 
functies: 

  Informatie & advies;  
 Signalering;  
 toeleiding naar hulp;  
 Licht pedagogische hulp; 
 Coördinatie van zorg.  

 
De jeugdgezondheidszorg is al een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar komt vanaf 2015 dus de 
ambulante en residentiële zorg bij. Deze vallen nu nog onder het Rijk, de provincies, AWBZ en 
zorgverzekeringswet. De gemeente zal de taken en verantwoordelijkheid overnemen in de jeugdzorg. Het gaat 
daarbij om de volgende taken: 

 Indicatiestelling jeugdhulpverlening: ambulante en residentiële hulp - nu uitgevoerd door meerdere 
toegelaten instellingen (zie o.a. Plan van Aanpak Transitie Jeugdzorg Stede Broec); 

 AMK: advies, consultatie en onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling; 
 Jeugdbescherming: onder toezichtstelling (OTS) en (gezins)voogdij; 
 Jeugdreclassering: begeleiden van jeugd 12-18 jaar die in aanraking is gekomen met de politie/ justitie; 
 Crisisinterventie: 24 uur 7 dagen bereik- en inzetbaarheid; 
 Kindertelefoon: laagdrempelige voorziening waar jeugd verhaal kwijt kan; 
 Zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met een licht verstandelijke of psychiatrische beperking; 
 Jeugdhulpverlening; 
 Gesloten jeugdzorg. 

 
 

1.4 Onderzoeksvragen en normenkader 
 
Hoofdvraag: 
In hoeverre is de gemeente voorbereid op de transitie jeugdzorg? 
 
De hoofdvraag is uitgewerkt in een drietal onderzoeksvragen, met daaronder een aantal deelvragen. De 
vooruitkijkende opzet maakt dat het onderzoek in de eerste fase nog een zoekend karakter had. Werkende 
weg is gekeken wat de relevante issues zijn bij de transitie. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke onderzoeksopzet zijn: 

 de focus is minder op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) komen te liggen. Dit omdat de gemeente 
meerdere mogelijkheden heeft om de toegang tot de jeugdzorg te organiseren; 

 de formulering van de vragen is aangepast: de focus ligt nu op de rol van het college en de ambtelijke 
organisatie (was: organisatorische voorbereiding) en de rol van de raad (was: beleidsmatige 
voorbereiding); 

 het idee was om in een bijeenkomst met SED-raadsleden de visie van de raden op de kaderstellende 
rol te verkennen. In samenspraak met de griffie zijn de mogelijkheden hiervoor verkend en is ervoor 
gekozen om het gesprek met de raad over de kaderstellende rol  aan te gaan aan de hand van dit 
rekenkamerrapport (dus na oplevering van het rapport aan de raad). 

 
De drie onderzoeksvragen zijn: 
 
1. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente met het oog de transitie jeugdzorg? 

a) In hoeverre is er een leidraad voor de transitie? 
b) In hoeverre zijn er risico's verbonden aan de transitie jeugdzorg? 

 
2. In hoeverre zijn college en ambtelijke organisatie voorbereid op de transitie? 

a) In hoeverre is er een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties ingericht. 
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b) In hoeverre  is er een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten en planning) voor de 
decentralisaties opgesteld?  

c) In hoeverre is er zicht op het nieuwe budget en de nieuwe taken? 
d) Welke bestaande functionerende structuur kan als basis voor de transitie dienen? 
e) Welke rollen hebben de ketenpartners? 

 
3. In hoeverre is de raad voorbereid op de transitie? 

a) Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de transitie? 
b) In hoeverre is de raad in de gelegenheid gesteld een kader te formuleren? 
c) Welke eigen keuzes heeft de raad gemaakt of wil de raad maken? 
d) Wat zijn beleidsmatige risico's verbonden aan de transitie? 

 
 
Normenkader: 
Aangezien dit een ex ante onderzoek betreft zal de rekenkamercommissie een indicatief oordeel vellen over de 
mate waarin de gemeente voorbereid is op de transitie. Het voorgestelde normenkader is als volgt: 
 

Onderzoeksvraag Norm 

1. Wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten voor de 
gemeente met het oog de 
transitie jeugdzorg? 
[Hoofdstuk 2] 

(geen norm) 

2. In hoeverre zijn college en 
ambtelijke organisatie 
voorbereid op de transitie? 
{Hoofdstuk 3] 

2. Het college en de ambtelijke organisatie zijn voorbereid op de 
transitie. 

a. Er is een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties 
ingericht. 

b. Er is een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten en 
planning) voor de decentralisaties opgesteld. 

c. De gemeente heeft zicht op het nieuwe budget en de nieuwe taken. 

d. Er is een bestaande  functionerende structuur die als basis voor deze transitie 
kan dienen.  

e. De rollen van de ketenpartners zijn duidelijk en worden onderkend. 

3. In hoeverre is de raad 
voorbereid op de transitie? 
[Hoofdstuk 4] 

3. De raad is voorbereid op de transitie. 
a. De raad wordt actief betrokken bij de transitie. 

b. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een kader te formuleren. 

c. De raad heeft eigen keuzes gemaakt of heeft voorbereidingen getroffen om 
deze te maken. 

d. Het college en de raad hebben zicht op de beleidsmatige risico's verbonden 
aan de transitie. 

 

1.5 Communicatie met de raad 
 
In de voorbereiding op dit onderzoek hebben de raden en de rekenkamercommissie afgesproken ook 
tussentijds informatie uit te wisselen over het onderzoek. De rekenkamercommissie heeft de raden via een 
email aan de griffie op 4 juli 2013 tussentijds op de hoogte gebracht van de voortgang en eerste beelden uit 
het onderzoek.  
 
Voor de visie van de raad op de transitie is tijdens het onderzoek geput uit de audioverslagen en notulen van 
commissie- en raadsvergaderingen. De rekenkamercommissie is benieuwd naar de visie van de raad op de 
kaderstellende rol en wil dit rekenkamerrapport aangrijpen om daarover het gesprek met de raad aan te gaan. 
 
Met betrekking tot de oplevering van dit rekenkamerrapport is een afwijkende procedure afgesproken. Zodra 
het rekenkamerrapport definitief is - dus direct na de verwerking van het technisch wederhoor- zal de 
rekenkamercommissie het aanbieden aan zowel de raad als het college. Dit maakt dat de raad het rapport 
ontvangt voordat het college een bestuurlijke reactie heeft gegeven op het rapport. De rekenkamercommissie 
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kiest bij wijze van proef voor deze opzet omdat er bij meerdere raadsleden behoefte bestaat om het rapport 
gelijktijdig met het college te ontvangen.  
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2. Algemene aandachtspunten rond de transitie jeugdzorg 
 
Dit hoofdstuk belicht gaat kort in op de stand van zaken rond de transitie jeugdzorg en belicht een aantal 
aandachtspunten die in het algemeen spelen rond deze transitie. 

2.1 Rollen bestuurlijke en overige partners 
De verantwoordelijkheden van de partijen in de transitie van de jeugdzorg zijn als volgt

2
: 

 
Rijk 
Het rijk is verantwoordelijk voor het stelsel. Hiertoe behoort het opstellen van de kaders, zoals in de wetgeving 
en onderliggende regelgeving is voorzien. Verder zorgt het rijk voor –toereikende – financiële middelen. Het 
rijk toetst bovendien of het zijn stelselverantwoordelijkheid waarmaakt, door het genereren van 
beleidsinformatie en het houden van toezicht. Het rijk draagt daarnaast – als verantwoordelijke voor 
implementatie – zijn verantwoordelijkheid voor een aantal landelijke taken en voorzieningen over. In het kader 
van de decentralisatie is het rijk, met VNG en IPO, verantwoordelijk voor een zorgvuldige overgang van het 
huidige naar het nieuwe stelsel.  
 
Provincies 
Provincies zijn nog tot 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en 
voor een zorgvuldige beëindiging van deze taak per 1 januari 2015. Samen met gemeenten en rijk zijn zij 
verantwoordelijk voor een de zorgvuldige overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel. Namens de 
provincies neemt het IPO deel aan de bestuurlijke overleggen. Zij onderhandelen over de bestuurlijke 
afspraken. Daarnaast hebben zij een rol in het faciliteren van de afbouw van de jeugdzorg bij de provincies en 
het faciliteren/goedkeuren van experimenten in het overgangsjaar 2014. 
 
Gemeenten 
Gemeenten bereiden zich adequaat en zorgvuldig voor op de overdracht van taken en de herinrichting van het 
stelsel en zijn vanaf 1 januari 2015 zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 
jeugdhulp. Zij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige voorbereiding op hun nieuwe taken. Namens de 
gemeenten neemt de VNG deel aan de bestuurlijke overleggen. Zij onderhandelen over de bestuurlijke 
afspraken. Daarnaast hebben zij een rol in het faciliteren van landelijke afspraken met veldpartijen. Ook 
ondersteunen zij gemeenten in het transitie- en transformatieproces. Samen met het rijk heeft de VNG een 
transitiebureau ingericht dat gemeenten, aanbieders en andere veldpartijen ondersteunt bij het inrichten 
van het nieuwe stelsel. 
 
Zorgverzekeraars 
Zorgverzekeraars zijn tot 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de zorginkoop van de Jeugd-GGZ en 
voor een zorgvuldige overdracht van deze taak aan gemeenten per 1 januari 2015. Daartoe werken 
zorgverzekeraars en gemeenten bij de zorginkoop in 2014 samen om een goede overdracht voor te bereiden.  
 
Zorgaanbieders 
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede en passende zorg aan hun cliënten 
volgens de daarvoor geldende professionele richtlijnen. Zorgaanbieders zijn daarnaast verantwoordelijk voor 
innovatie, het ontwikkelen van kwaliteit, het bieden van transparantie en samenwerken met ketenpartners. Zij 
zetten zich actief in om in overleg met elkaar en gemeenten een passend aanbod voor te bereiden voor de 
periode na 2015. Rond de decentralisatie is de betrokkenheid van de zorgaanbieders van belang in relatie tot 
de continuïteit van zorg aan hun cliënten. 
 
Transitiebureau 
Samen met de VNG heeft het rijk een transitiebureau ingericht dat gemeenten, aanbieders en andere 
veldpartijen ondersteunt bij het inrichten van het nieuwe stelsel. Het Transitiebureau heeft  voor de 
gemeenten een richtinggevend  Transitieplan opgesteld. Dit is op 14 mei 2013 afgerond met publicatie en 
toezending aan de Tweede Kamer. 
 
 

                                                                 
2 Transitieplan Jeugd, Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO, 2 mei 2013 
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Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) 
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door het Rijk, de VNG 
en het IPO om de voortgang van de decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. De TSJ 
publiceert enkele malen per jaar een kritisch voortgangsrapport.   
 

2.2 De positie van de CJG's 
Een groot aantal gemeenten zal er voor kiezen om de toegangsfunctie naar de jeugdzorg zelf te organiseren, 
bijvoorbeeld in een gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een gemeente is echter niet verplicht de 
toegang via een CJG te organiseren, het is ook mogelijk de toegangsfunctie uit te besteden of een eigen 
oplossing te kiezen. Niettemin is in de voorbereidingsfase op de transitie het CJG veel genoemd als logische 
toegangspoort. Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het op dit moment nog niet goed 
mogelijk is om te bepalen of de CJG's in Nederland doeltreffend en doelmatig zijn. Het is daarmee ook nog niet 
duidelijk of de CJG's zijn toegerust op de transitie.  
 
Onderzoek Algemene Rekenkamer 
De Algemene Rekenkamer heeft in 2011-2012 samen met rekenkamercommissies in 42 gemeenten een 
onderzoek gedaan naar de CJG's. Het blijkt op dit moment nog niet goed mogelijk om te beoordelen of CJG’s 
doelmatig werken en effectief zijn. Het daarvoor benodigde referentiekader ontbreekt: 
 Vaak is niet of onvoldoende in toetsbare termen geformuleerd welke taken het CJG precies heeft en welk 

maatschappelijk effect de gemeente daarmee wil bereiken.  
 Doordat gemeenten geen goed zicht hebben op de kosten en uitgaven die met het CJG zijn gemoeid, 

kunnen de kosten van verschillende CJG’s niet met elkaar worden vergeleken.  
 CJG’s houden nog nauwelijks cliëntenraadplegingen of tevredenheidsonderzoeken onder burgers.   
 De bekendheid van het CJG onder kinderen/jongeren en hun ouders blijkt in veel gemeenten nog 

onvoldoende.  
 Andere verbeterpunten betreffen de risicosignalering (het tijdig vaststellen dat een kind problemen heeft) 

en de zorgcoördinatie (het afstemmen van de zorg tussen de diverse hulpverleners). Beide worden 
belemmerd doordat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de digitale ‘verwijsindex risicojongeren’. 
Daarmee kan worden opgespoord welke professionals contact hebben met een kind. Ook zijn in veel 
gemeenten nog niet alle relevante partners betrokken bij de risicosignalering en de zorgcoördinatie.  

 Veel CJG’s hebben nog te veel het karakter van een bedrijfsverzamelgebouw, waarin elke hulpverlener 
denkt en handelt vanuit zijn eigen organisatie of zorgdomein. Een gezamenlijke ‘CJG-identiteit’ is er over 
het algemeen niet. Daardoor heeft het CJG nog niet de meerwaarde die het zou moeten hebben.  

 Om het CJG op termijn zijn beoogde ‘poortwachtersfunctie’ te kunnen laten vervullen in het nieuwe stelsel 
van jeugdzorg, is aandacht vereist voor de hiervoor genoemde punten. 

 

2.3 Leidraad voor de transitie 
Er zijn meerdere leidraden voor de transitie jeugdzorg: 
 
De belangrijkste leidraad is het "Spoorboekje Transitie Jeugdzorg" van het Transitiebureau Jeugd

3
. Dit is het 

centrale model voor de door de gemeenten te volgen projectplanning. Het Rijk en de VNG adviseren 
gemeenten om het Spoorboekje te gebruiken. In april 2013 is de nieuwste versie van het Spoorboekje 
gepubliceerd. 
 
Het "Transitieplan Jeugd"

4
 is eveneens te zien als een leidraad voor de gemeente. Het Transitieplan Jeugd 

beschrijft de te zetten stappen en sluit daarin aan op het eerder genoemde Spoorboekje. Daarnaast geeft het 
plan aan hoe Rijk en VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren. Conform de 
aanbevelingen van de TSJ gaat het transitieplan in op de procesplanning, de programmastructuur, de wijze van 
sturing, de verantwoordelijkheidsverdeling en de implementatie met aandacht voor experimenten en 
transformatie.  
 

                                                                 
3 Spoorboekje transitie jeugdzorg, Dromen zijn doelen met deadlines, Transitiebureau Jeugd (VenJ, VWS en VNG), versie 2, april 2013. 
4 Transitieplan Jeugd, Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO, 14 mei 2013 
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De "Stelselmeter", opgesteld door de TSJ
5
, lijkt ook een leidraad voor de gemeente te zijn. Uitgaande van wat 

er op 1 januari 2015 gereed moet zijn, geeft de stelselmeter voor negen elementen aan welke kritieke 
succesvoorwaarden wanneer gereed moet zijn. De stelselmeter is daarmee voor de gemeente  
een instrument voor zelfevaluatie. 
 

2.4 De financiële uitwerking 
De Meicirculaire 2013 geeft informatie over de financiële implicaties van de transitie, zowel over de 
invoeringskosten, als ook over het budget voor uitvoering in 2015. De verdeling van het beschikbare budget 
voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk 
niveau (bron: SCP en Cebeon). Het ministerie van BZK heeft in de Meicirculaire 2013 voor de uitvoering van de 
jeugdzorg in 2015 een totaalbedrag per gemeente aangegeven (zie ook paragraaf 3.3). De gegevens over 
aantallen cliënten per zorgvorm, zoals gebruikt voor de verdeling van het budget voor 2015, zijn in juni 2013 
bekend gemaakt, zie het CBS (jeugdmonitor.cbs.nl)

6
. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel geleidelijk 

ingevoerd. De Meicirculaire 2014 zal tonen hoe dit objectief verdeelmodel eruit ziet en hoe hiermee het 
budgetvoor 2016 wordt vastgesteld. Dat betekent dat gemeenten rekening moeten houden met een 
onvoorzienbare wijziging van het beschikbare budget in 2016 en dat het moeilijker wordt om bij het opstellen 
van het ‘transitiearrangement’ (zie paragraaf 3.8) rekening te houden met de jaren 2016 en volgende. 
 
Ten slotte hebben de bestuurspartners nog geen besluit over de frictiekosten genomen. De TSJ

7
 wijst erop dat 

de omvang van de decentralisatie vanzelfsprekend frictiekosten met zich meebrengt. Gemeentelijke regio’s 
hebben de opdracht om in hun ‘transitiearrangement’ op te nemen hoe frictiekosten worden beperkt. Hoe die 
berekend en gefinancierd worden zijn vragen die nu voor gemeenten van groot belang zijn in verband met de 
inrichting van hun ‘transitiearrangementen’. 
 
 

2.5 Risico's rond de transitie 
 
2.5.1 Procesrisico's  
De transitie jeugdzorg is een ingewikkeld proces. Er is een aantal risico's die zich op landelijk niveau voordoen 
(en die ook in de SED-gemeenten spelen). 
 
Er zijn verschillende leidraden 
In paragraaf 2.3 zijn de verschillende leidraden "Spoorboekje", Transitieplan en Stelselmeter benoemd. Deze 
overlappen elkaar deels en verwijzen naar elkaar. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. 
 
Onduidelijkheid over budget vanuit Rijk 
In paragraaf 2.4 is de financiële uitwerking door het Rijk toegelicht. De vergoeding van het Rijk voor de 
invoeringskosten in 2013 en 2014 is bekend (zie paragraaf 3.3). Resumerend zijn er de volgende financiële 
aandachtspunten: 

 Onduidelijkheid over budget 2016; 
 Onduidelijkheid over frictiekosten 2015 en daarna. 

 
Onduidelijkheid over aantallen cliënten en kosten 
De TSJ

8
 stelt dat veel gemeenten zich door middel van eigen onderzoek al een beeld te hebben gevormd van de 

omvang van de jeugdhulp in hun gemeente. Dat beeld bevat onzekerheden en witte vlekken doordat 
zorgkantoren en zorgverzekeraars niet altijd meewerken aan het verstrekken van gegevens over bijvoorbeeld 
door de AWBZ of Zvw gefinancierde jeugdhulp. De groep cliënten van jeugd GGZ en licht verstandelijk 
beperkten (LVB) is bijvoorbeeld veel groter dan die van de huidige provinciale jeugdzorg. In combinatie met de 
nog geringe participatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren in het transitieproces, is dit een procesrisico. 

                                                                 
5 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, Tweede rapportage, juni 2013 
6 De publicatie betreft de aantallen over 2011 per hulpvorm. Op 7 juli 2013 waren er nog geen gegevens over Stede Broec, Enkhuizen en 
Drechterland bekend over de aantallen in de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (GGZ Jeugd). In andere regio's zijn twijfels over de 
betrouwbaarheid en volledigheid van de cijfers. Het is niet bekend of de cijfers voor de SED-gemeenten accuraat en compleet zijn. 
7 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, Tweede rapportage, juni 2013. 
8 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, Tweede rapportage, juni 2013. 
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Gemeenten geven aan dat zij dit beeld veelal onvoldoende vinden voor het voorbereiden van besluiten over de 
inrichting van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp. Daarvoor willen zij de beschikking hebben over de 
landelijk vastgestelde cijfers van aantallen jeugdigen per zorgvorm en daaraan gekoppelde bedragen (op grond 
waarvan ook hun financiële bijdrage uit het Gemeentefonds voor 2015 is vastgesteld). Volgens de toelichting 
bij de ‘meicirculaire’ op de website ‘voordejeugd.nl’ komen deze cijfers “op korte termijn” beschikbaar

9
. 

 
Medewerking van zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is niet gegarandeerd 
Om de transitie in goede banen te leiden is de medewerking van zorgkantoren, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders nodig. Deze medewerking is niet vanzelfsprekend. De TSJ benoemt het ontbreken van 
landelijke afspraken over de noodzakelijke medewerking met deze partijen als aandachtspunt. 
 
Verschuivingen in eisen 
De TSJ

10
 constateert dat  het Rijk de landelijke kaderstelling - bijvoorbeeld de vaststelling van de Jeugdwet - de 

afgelopen jaren steeds verschuift naar een later moment.  Tegelijk worden  gemeentelijke beleidskeuzen en 
besluitvorming expliciet naar voren gehaald, zoals de regionale samenwerking. En er komen nieuwe eisen bij, 
zoals de regionale ‘transitiearrangementen’ (zie paragraaf 3.5). Gemeenten worden hiermee voor een zware 
opgave met een grote tijdsdruk geplaatst. 
 
Conclusie TSJ over de risico's rond de transitie 
De TSJ concludeert dat nog te veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie niet tot 
stand zijn gekomen. De risico’s voor het decentralisatieproces zijn dus nog groter geworden en Rijk en VNG  
hebben de sleutel in handen voor het welslagen van de decentralisatie. Verdere vertraging leidt ertoe dat het 
voor gemeenten moeilijk wordt om hun voorbereiding voor het eind van 2013 af te ronden zodat ze zich in 
2014 op de complexe en veel omvattende implementatie kunnen richten. 
 
 
2.5.2 Inhoudelijke risico's 
Naast de hierboven genoemde risico's rond de transitie, zijn er ook inhoudelijke risico's waar gemeenten mee 
te maken krijgen

11
: 

 
Toename aantal zorgcliënten en met complexere problematiek 
Er wordt op landelijk niveau steeds meer aanspraak gedaan op de tweedelijns zorg: zo verdubbelde het aantal 
afgegeven indicaties voor gespecialiseerde jeugdhulp tussen 2005 en 2010

12
. Ook de tweedelijns instellingen in 

West-Friesland signaleren deze trend. Naast een absolute groei van het aantal jongeren in tweedelijns zorg, 
wordt de problematiek van de jeugdigen steeds complexer en is vaker meervoudig. Hoewel een exacte oorzaak 
hiervoor niet aan te wijzen is, worden wel mogelijke oorzaken aangekaart zoals individualisatie en een 
veeleisender maatschappij, afname van de sociale cohesie, toename (v)echtscheidingen, digitalisering van de 
maatschappij en de huidige recessie. 
 
Verwachting toename huiselijk geweld 
Een toekomstig maatschappelijk probleem is volgens de instellingen de verharding van de strijd tussen ouders 
bij echtscheidingen. Als gevolg van de kredietcrisis en de stagnerende huizenmarkt zal naar verwachting het 
aantal echtscheidingen dalen en huiselijk geweld toenemen omdat er geen financiële mogelijkheid meer is om 
te scheiden. 
 
Grotere druk op ouders vanuit onderwijs 
Ook de ontwikkeling naar passend onderwijs gaat waarschijnlijk effecten hebben op de vraag naar 
jeugdzorg. Met passend onderwijs moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft, een passende plek is. Dit betekent dat van leerkrachten (nog) meer gevraagd 
gaat worden. Naar verwachting gaan scholen – door de toename verschillen tussen leerlingen – steeds 
meer van ouders verlangen dat zij de problematiek van hun kind oppakken en hulp zoeken.  
  

                                                                 
9 Ten tijde van dit rekenkameronderzoek - begin juli - waren de cijfers nog niet beschikbaar. 
10 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, Tweede rapportage, juni 2013. 
11 Decentralisatie van de Jeugdzorg in West-Friesland, Startfoto Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, 
Opmeer, Stede Broec, I&O Research, februari 2013. 
12 Onderzoeksinstituut Verwey Jonker, 2012 
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2.5.3 Bestuurlijke risico's 

Politiek-bestuurlijke consequenties voor de verantwoordelijke portefeuillehouder 
De jeugdzorg richt zich per definitie op een kwetsbare en moeilijke doelgroep van kinderen en hun ouders in 
ingewikkelde situaties (bijv. multi problem-gezinnen). Zelfs als de gemeente en de zorgaanbieders adequaat 
handelen en alle zorg op de juiste wijze aanbieden, kan het nog misgaan. In de nieuwe situatie is de 
portefeuillehouder politiek verantwoordelijk voor een adequate organisatie van de jeugdzorg in de gemeente. 
De stelselwijziging heeft het risico in zich dat lokale verontwaardiging over calamiteiten zich via raadsmoties 
vertaalt in politieke consequenties voor de portefeuillehouder. Als het beeld ontstaat dat een familiedrama 
voorkomen had kunnen worden, dan kan dat gevolgen hebben voor de positie van de wethouder. 
 
Een additioneel gevolg kan zijn dat er meer nadruk komt te liggen op protocollen en procedures. Dit heeft 
gevolgen voor de uitvoeringskosten (hoger) en de flexibiliteit en mensgerichtheid (minder). 
 
De transitie vraagt een nieuwe en genuanceerde taakopvatting van de raad. De raad is medeverantwoordelijk 
voor het beleid. 
 
 
2.5.4 Nader onderzoek naar de risico's door het CPB 
In deze paragraaf is op basis van diverse bronnen een beeld gegeven van de risico's rond de transitie Jeugdzorg. 
Op 26 maart 2013 heeft de Tweede Kamer de motie Schouw aangenomen. In deze motie wordt de regering 
verzocht onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij naar de eventuele financiële risico’s en 
uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties in het sociaal domein en daarbij aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden deze risico’s te ondervangen en bij de uitvoering te adresseren, onder de voorwaarde dat dit 
onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatieproces leidt. Het Centraal Planbureau (CPB) voert dit 
onderzoek uit. Er was toegezegd

13
 dat het CPB voor 5 juli 2013 (zomerreces) een integrale rapportage op 

hoofdlijnen zou opleveren, maar deze planning is niet gehaald en de aangepaste opleveringsdatum is 
onbekend.  

                                                                 
13 Zie de Meicirculaire 2013, blz 5. 
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3. Voorbereiding ambtelijke organisatie en college 
 
In dit hoofdstuk is per paragraaf het landelijk beeld weergegeven om de voortgang in de SED-gemeenten in 
landelijk perspectief te plaatsen

14
.  

 

3.1 Projectorganisatie 
 
3.1.1 Projectmatige voorbereiding 
 
Landelijk beeld 
Alle regio’s in Nederland hebben een werkende samenwerkingsstructuur. Er zijn stuur- en werkgroepen, 
projecten en experimenten om voorstellen te ontwikkelen op de inhoudelijke en meer institutionele aspecten 
van de samenwerking. Veel gemeenten benoemen het risico dat de samenwerking minder voorspoedig kan 
verlopen, wanneer de financiële uitwerking aan de orde komt. 
 
SED-gemeenten 
De drie SED- gemeenten werken in West-Fries verband gezamenlijk aan de transitie van de jeugdzorg. Een 
belangrijke uitgangspunt is dat de gemeenten de vier transities integraal voorbereiden. Er is sprake van een 
omvangrijk integraal programma waarin de zeven gemeenten de vier transities projectmatig vormgeven. De 
vier transities zijn ingericht als vier afzonderlijke regionale projecten met eigen projectleiders, bestuurlijke en 
ambtelijke opdrachtgevers, projectleden en werkgroepleden. Het vijfde project heet "Programma" en is gericht 
op het bewaken van de integrale aanpak en het leggen van dwarsverbanden tussen de vier transitieprojecten 
(zie bijlage 3 Regionale projectorganisatie). Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de 
programmamanager en de projectleiders over de planning, de dwarsverbanden en de onderwerpen uit de 
projecten die voor uitvoering van het programmaplan nodig zijn. Wekelijks is er projectleidersoverleg over de 
decentralisatie-overstijgende onderwerpen.  
 
Bestuurlijke inrichting 
In het Madivosa-bestuurlijk zitten alle portefeuillehouders van de West-Friese gemeenten die (een of meerdere 
delen van) de decentralisatie-onderwerpen in hun portefeuille hebben. Dit overlegorgaan heeft een adviesrol, 
geen beslisrol. Een aantal leden van het Madivosa-bestuurlijk is bestuurlijk opdrachtgever van een van de 
decentralisaties of van het programma. Deze bestuurlijke opdrachtgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat zij 
de andere deelnemers van het Madivosa op de hoogte houden van relevante (bestuurlijke) ontwikkelingen 
binnen hun project of programma. De afzonderlijke colleges van B en W en gemeenteraden moeten formeel de 
besluiten nemen. Het programmaplan (met de achterliggende projectplannen) is  ter vaststelling aan de 
colleges en gemeenteraden aangeboden. Op bestuurlijk niveau is er in deze collegeperiode sprake van chemie 
tussen de regionale bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de transities.  
 
Ambtelijke inrichting 
In het Madivosa-ambtelijk zitten alle afdelingshoofden van de West-Friese gemeenten die verantwoordelijk zijn 
voor (een of meerdere delen van) de decentralisaties. Deze afdelingshoofden moeten de benodigde capaciteit 
leveren voor de projecten en het programma. Een aantal leden van het Madivosa-ambtelijk is ambtelijk 
opdrachtgever van een van de decentralisaties of van het programma. De afdelingshoofden houden oog voor 
de verbinding met andere beleidsvelden. Als de decentralisaties impact hebben op andere beleidsvelden, dan 
sturen  afdelingshoofden hun medewerkers aan op het leggen van de verbinding. Een bijzonder element is dat 
de projectgroepleden van alle zeven gemeenten elke dinsdag in het gemeentehuis van Medemblik gezamenlijk 
aan de decentralisaties werken. De betrokkenen geven aan dat dit goed werkt. Een ander bijzonder element is 
dat het projectteam - op een enkele uitzondering na - bestaat uit eigen mensen. Dit helpt om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de eigen expertise en de kennis over de decentralisaties te borgen.  
 
  

                                                                 
14 Het landelijk beeld is met name gebaseerd op de Tweede rapportage van de Transitiecommissie Jeugd, juni 2013. 
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Bevinding: 
Er is een degelijk opgezette en goed functionerende projectorganisatie voor de transitie jeugdzorg en de 
andere transities. De gemeenten zijn intensief bezig met de transities; de uitvoering wordt vrijwel volledig door 
eigen medewerkers gedaan. Er is sprake van het toepassen van integraal beleid. 

 
 
3.1.2 Schaal  en aard van de samenwerking 
 
Landelijk beeld 
Gemeenten werken op regionaal niveau samen, maar ook ‘subregionaal’ (met slechts enkele gemeenten uit de 
regio, zoals in Friesland en Zuidoost Brabant) en ‘bovenregionaal’ (met enkele andere regio’s, zoals 
bijvoorbeeld in de Provincie Utrecht). Daarnaast verwachten zij dat zij ook ‘landelijk’ zullen samenwerken voor 
specifieke vormen van jeugdhulp waar een landelijke aanpak vereist is (zoals de kindertelefoon). Gemeenten 
geven aan jeugdhulp prima op al deze verschillende niveaus te kunnen organiseren.  
 
De huidige samenwerking tussen de gemeenten is veelal als ‘licht’ te karakteriseren: samenwerking is wel 
gestructureerd, maar veelal niet geformaliseerd. Veelal betreft het portefeuillehoudersoverleggen die in 
regionaal verband als opdrachtgever voor het transitieproces fungeren en die een ambtelijke vertaalslag 
krijgen naar intergemeentelijke stuur- en werkgroepen. Zodra de gemeentelijke samenwerking ook taken krijgt 
als het contracteren van vormen van jeugdhulp, is het duidelijk dat er een rechtspersoon moet zijn die 
contractpartner voor derden is. Sommige regio’s kennen al een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. Deze kan 
worden aangepast voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp. De meeste 
regio’s hebben nog geen passende juridische vorm gekozen voor de samenwerking, maar bereiden wel een 
besluit hierover voor. De juridische verankering van de gemeentelijke samenwerking staat hiermee wel op de 
regionale transitieagenda’s, maar is nog niet vertaald in daadwerkelijke keuzes en besluitvorming. 
 
SED-gemeenten 
De West-Friese schaal is een logische en passende schaalgrootte voor de organisatie van de transitie. Er is  
binnen de regio grotendeels hetzij overeenstemming, dan wel uitgesproken intenties over welke hulp er op 
lokaal, regionaal of bovenregionaal niveau dient te worden georganiseerd. De discussie lijkt met name te gaan 
zitten bij de organisatie van de eerstelijns en de ambulante hulp. Moet dit op lokaal, dan wel op regionaal 
niveau worden georganiseerd? Welke uitvoeringsvarianten zijn werkbaar? In hoeverre moet er een regionale 
ondersteunende infrastructuur komen? 
 
De samenwerking is nog niet juridisch geborgd. Samenwerking vindt plaats onder de regie van de regionale 
commissie Algemene Bestuurszaken (de zeven burgemeesters). Op dit moment is de samenwerking vrijwillig 
maar niet vrijblijvend. Door vaststelling van het Programmaplan conformeert elke gemeente zich aan de 
samenwerking. Inhoudelijke samenwerkingsafspraken worden in een samenwerkingsconvenant opgenomen

15
. 

 

Bevinding: 
De huidige regionale schaal van de samenwerking werkt goed. Er is chemie in de samenwerking. De 
samenwerking is nog niet geborgd in een juridische structuur.  

 

3.2 Projectplan 
Landelijk beeld 
Veel regionaal samenwerkende gemeenten volgen in hun planning het door BMC in opdracht van het 
Transitiebureau opgestelde en recent geactualiseerde "Spoorboekje"

16
. Gemeenten zijn voor een heel strak 

tijdpad geplaatst. Alle gemeenten geven aan dat zij niet of nauwelijks uitloop kennen vanwege de periode van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Veel gemeenten geven daarbij ook aan dat de besluitvorming in december om 
die reden toch nog risicovol is: gemeenteraden kennen een terughoudendheid om ‘over de verkiezingen heen 
te regeren’. Hierbij wordt ook aangetekend dat er wel een breed politiek draagvlak is voor de transitie en de 
uitgangspunten (visie) van de transitie. 
 

                                                                 
15 VNG Inventarisatie regionale samenwerking rondom jeugdzorg, profiel West-Friesland regionale samenwerking jeugd 
16 Spoorboekje transitie jeugdzorg, Dromen zijn doelen met deadlines, Transitiebureau Jeugd (VenJ, VWS en VNG), versie 2, april 2013. 



   
 
 

 Pagina 17 
 

SED-gemeenten 
Ook binnen West-Friesland geldt het zogeheten "Spoorboekje" als leidraad voor de projectplanning (zie 
figuur 1). 
 

 
Figuur 1.Tijdpad Transitie Jeugdzorg in 2013  
 
Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat de West-Friese gemeenten zich tot nu toe grotendeels aan de landelijke 
planning houden. Een afwijking betreft de vaststelling van het projectplan of startnotitie. Deze had volgens het 
Spoorboekje in februari 2013, maar is in West-Friesland meegenomen met de vaststelling van het 
Programmaplan in juni/juli 2013. De besluitvorming loopt synchroon in de diverse regionale gemeenteraden

17
, 

zodat het regionale proces geen vertraging ondervindt. Ook zijn de beoogde stappen in dit najaar binnen de 
landelijke planning. Een sleutelmoment is de vaststelling van het beleidskader door de gemeenteraden in 
december 2013. Indien het lukt om het beleidskader dan vast te stellen, dan ligt het regionale proces vóór op 
de landelijke planning (februari 2014). Een kritiek element is de vaststelling van de nieuwe Jeugdwet eind 
december 2013 door achtereenvolgens de Tweede en de Eerste Kamer. Indien dit vertraging oploopt, dan zal 
dat gevolgen hebben voor de regionale voortgang. Een ander kritiek element zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Als de kaderstelling door de raad vertraging oploopt, dan is het 
denkbaar dat de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen wordt getild. In dat geval zullen nieuwe 
portefeuillehouders en nieuwe raadsleden moeten worden bijgepraat en in positie worden gebracht.  
 
Het is lastig een uitspraak te doen over de mate waarin de SED-gemeenten daadwerkelijk in staat zijn de 
landelijke planning voor 2014 te halen. Dit is afhankelijk van nog te zetten stappen en op te leveren 
tussenresultaten (beleidsnota's, college- en raadsbesluiten). Wel is duidelijk dat de regionale tijdplanning 
aankoerst op een tijdige realisatie in 2014

18
.  

 
Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeenten op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe 
ontwikkelingen de tijdplanning aanpassen, hetgeen een goede zaak is. Een aandachtspunt is dat het regionale 
tijdplanningsdocument niet actueel

19
 is.  

 
  

                                                                 
17 Voor zover bekend; dit is alleen onderzocht voor de SED-gemeenteraden. 
18 De planning in het raadsbesluit "Vaststellen plannen decentralisaties sociaal domein en beschikbaarstelling krediet" van eind juni/begin 

juli 2013 komt op hoofdlijnen overeen met de planning in het Spoorboekje. 
19 Het voor dit rekenkameronderzoek aangeleverde Excel-document dateert van 18 april 2013 en wijkt af van de planning zoals die door de 
ambtelijke organisatie wordt gehanteerd en die uitgaat van vaststelling van het beleidskader door de raad in december 2013. 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep nov dec

juni/juli 2013:
De raden stellen het Programma-
plan Decentralisaties en het 
Projectplan vast

18 april 2013:
Informatie-
bijeenkomst voor 
gemeenteraden

31 mei2013:
Het Rijk stelt met de Mei-
circulaire het verdeelmodel 
voor 2015 vast

Raden
SED

Colleges 
SED

Rijk

februari 2013:
Raad  moet projectplan 
of startnotitie 
vaststellen

juli 2013:
College moet 
visienota en plan van 
aanpak vaststellen.

december 2013:
College moet concept 
beleidsplan en 
conceptverordening vaststellen.

2 juli2013:
Concept 
Jeugdwet naar 
Tweede Kamer

Vóór 31 oktober 2013:
Regionaal transitie-
arrangement met huidige 
aanbieders en financiers 

december:
Jeugdwet 
gepubliceerd

oktober 2013:
Bespreking concept 
beleidskader in 
portefeuillehouders-overleg

december 2013:
De raden stellen het 
beleidskader transitie 
jeugdzorg vast

aug. – dec. 2013:
Informatie-
bijeenkomst voor 
gemeenteraden

februari 2013:
Startfoto van 
zorgaanbod, zorgvraag 
en knelpunten in regio

okt

Spoorboekje 2013
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Bevinding: 
De SED-gemeenten liggen in 2013 goed op schema bij de transitie jeugdzorg. Voor 2014 komt de regionale 
planning op hoofdlijnen overeen met de landelijke planning. Een aandachtspunt is dat het regionale 
tijdplanningsdocument niet up to date is.  

 

3.3 Budget en taken 
 
Landelijk beeld 
De gemeenten hebben met de Meicirculaire 2013 zicht gekregen op de toegekende budgetten voor 2015. 
Medewerking van zorgverzekeraars en zorgkantoren is nu ook nodig zodat gemeenten zicht krijgen op 
inkoopmethodes, verantwoordingsmethodes, financieringssystematiek (denk bijvoorbeeld aan de DBC’s), 
budgettering en dergelijke. Dit is zeker van belang in het licht van de efficiencykorting die in de budgetten voor 
2015 en daarna verdisconteerd is. 
 
SED-gemeenten 
De Meicirculaire 2013 vermeldt de volgende decentralisatie-uitkering voor de invoeringskosten: 
 
 2013 2014 
Stede Broec € 68.597 € 13.374 
Enkhuizen € 60.571 € 11.809 
Drechterland € 65.062 € 12.685 
 
Voor de uitvoering in 2015 voor jeugdzorg gelden de volgende bedragen in de drie gemeenten: 
Stede Broec € 4.688.678 
Enkhuizen € 3.658.793 
Drechterland € 2.987.810 
 
Deze bedragen zijn gebaseerd op aantallen cliënten in 2011. De gemeenten hebben nog geen zicht op actuele 
aantallen cliënten. Ook is er nog geen zicht op de kosten van de jeugdzorg per type traject. Ten slotte zijn er 
twijfels bij de betrouwbaarheid en volledigheid van gegevens. Omdat zowel prijs als hoeveelheid nog 
onduidelijk zijn, is het voor de gemeenten nog niet mogelijk om te bepalen in hoeverre het toegekende budget 
toereikend is.  
 

Bevinding: 
Het ontbreekt alle gemeenten op dit moment aan goede gegevens (prijzen, aantallen) om de financiële 
consequenties van de transitie jeugdzorg goed te kunnen overzien.    

 

3.4 Bestaande structuren 
 
Landelijk beeld 
In het huidige takenpakket van gemeenten rond de hulp aan jongeren speelt het CJG al een belangrijke rol. 
Sinds 2011 moeten alle gemeenten een dergelijk centrum hebben. Het CJG is in veel gemeenten een 
herkenbaar en laagdrempelig inlooppunt dat een aantal basisfuncties van ondersteuning en zorg biedt. In veel 
gemeenten functioneren de CJG's nog niet naar behoren (zie paragraaf 2.2).  
 
Stede Broec 
Het concept CJG is in Stede Broec met veel enthousiasme omarmd en ten uitvoer gebracht: op 9 september 
2011 is in Stede Broec het CJG geopend. Het CJG wordt bemenst door de lokale stichting Welzijn Stede Broec

20
.  

De  samenwerkende partijen in het CJG werken al jaren samen, al sinds ver voor de totstandkoming van het 
huidige CJG. Daardoor heeft de CJG-structuur in Stede Broec een zekere robuustheid. Nieuw is dat er een 
coördinator binnen het CJG is gekomen met een actieve mens- en probleemgerichte aanpak die als bindende 
factor in het CJG functioneert. In Stede Broec is men tevreden over de lokale welzijnsstichting en het Centrum 

                                                                 
20 De stichting Welzijn Stede Broec is een onafhankelijke stichting en geen verbonden partij: in het stichtingsbestuur zit geen 
vertegenwoordiger vanuit het gemeentebestuur.  
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voor Jeugd en Gezin (CJG).Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de resultaatafspraken met het CJG 
constateert Stede Broec dat het CJG redelijk goed draait. Dat maakt dat Stede Broec het gevoel heeft de 
transitie - met al z'n haken en ogen - goed aan te kunnen.  
 
Enkhuizen 
Het functioneren van het CJG is in september 2012 geëvalueerd

21
. Het evaluatierapport was kritisch. De 

geconstateerde verbeterpunten waren (samengevat): 
 een gebrek aan teamgevoel tussen de professionals vanuit de verschillende CJG-partners; 
 te weinig initiatief vanuit de CJG-professionals in combinatie met te weinig sturing door de gemeente; 
 onvoldoende functioneren van de overlegstructuren; 
 geen overzicht van het aanbod aan CJG-producten en matige coördinatie; 
 te weinig aandacht voor vroegsignalering; 
 beperkt aantal bezoeken bij het inlooppunt. 

In de visie van Enkhuizen moet er worden gefocust op "outreachend" werken, dicht bij ouders en kinderen. Na 
het evaluatierapport is er in een werksessie  met de professionals nagedacht over nieuwe vormen. Vervolgens 
is er een Ontwikkelagenda voor het CJG opgesteld

22
. Hieruit wordt duidelijk dat het CJG niet zozeer een fysieke 

locatie wordt, als wel een faciliteit die is terug te vinden op diverse locaties zoals het consultatiebureau, het 
wijkcentrum of bij het inloopspreekuur op diverse scholen in de wijk.  
 
Enkhuizen denkt op dit moment aan het creëren van een Integraal Kind Centrum (IKC) bij onderwijsinstellingen. 
Dit vanuit de visie dat de school de meest logische vindplaats is voor de doelgroep. Dit IKC moet een eigen 
gezamenlijk gedragen identiteit hebben, waarbij niet - zoals bij het huidige CJG - de sterke identiteit van de 
diverse hulpverlenende organisaties meer tot uiting komt dan de gezamenlijke identiteit. Het streven is om de 
gezamenlijke identiteit te borgen door middel van een aparte juridische entiteit, bijvoorbeeld een stichting. Dat 
wordt nu onderzocht.  
 
Drechterland 
Het CJG is in juni 2012 geëvalueerd

23
. Dit leverde een aantal positieve constateringen op. Zo is er sprake van 

een gemeenschappelijk bewustzijn en draagvlak onder de betrokken professionals. Ook is men positief over 
het aantal ouders dat gebruik heeft gemaakt van het inloopspreekuur en de mate waarin hulp is geboden aan 
gezinnen met een meervoudige problematiek. De eindconclusie binnen Drechterland is echter dat het CJG 
Drechterland nog niet toekomstbestendig is. Hiervoor is het noodzakelijk dat werkprocessen nader 
omschreven en gevolgd worden, registratie eenduidiger verloopt en taken/bevoegdheden lokaal en regionaal 
geborgd zijn. Het CJG dient zondanig te worden uitgerust dat het de uitbreiding van haar taken, die de transitie 
jeugdzorg van de gemeente gaat vragen, per 1 januari 2015 aankan. Drechterland spreekt de wens uit om te 
komen tot een meer eenduidige werkwijze in West-Friesland. Dit vanuit de insteek dat de CJG’s in West-
Friesland binnen de transitie een grote rol krijgen. De CJG’s worden bij de overheveling naar de 
(samenwerkende) gemeenten niet alleen het voorportaal, maar ook het kloppend hart binnen het jeugdbeleid 
en de jeugdzorg (met een link naar andere domeinen). 
  

Bevinding: 
In Stede Broec is men tevreden over de huidige lokale opzet van het CJG en vormt het CJG de fysieke locatie 
voor de toegang tot jeugdzorg. In Enkhuizen is men kritisch over het eigen CJG en heeft men het idee van het 
CJG als fysieke locatie losgelaten. Belangrijk nieuw element is de nadruk op scholen als vindplaats. 
Drechterland is eveneens kritisch over het huidige functioneren van het CJG. De gemeente ziet het CJG wel als 
toegang tot de jeugdzorg, bij voorkeur regionaal georganiseerd.  

 

  

                                                                 
21 Is de stip aan de horizon al in beeld?, Rapport gemeente Enkhuizen, BMC, september 2012. 
22 Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2013-2015, Ontwikkelagenda gemeente Enkhuizen, BMC, 23 januari 2013. 
23 Centrum voor Jeugd en Gezin Drechterland, Evaluatie oktober 2011 – mei 2012, Drechterland, juni 2012. 
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3.5 Rol van de ketenpartners 
 
3.5.1 Rol van de provincie 
 
Landelijk beeld 
Er is sprake van een ‘partnership’ tussen provincies en gemeenten en tussen gemeenten onderling, zodat door 
middel van kennisoverdracht, experimenten en betrokkenheid van BJZ-medewerkers de kennis bij gemeenten 
nu in een snel tempo wordt vergroot. 
 
SED-gemeenten 
De provincie heeft een rol in de ondersteuning van gemeenten bij de transitie. De SED-gemeenten geven aan 
dat de provincie op een goede manier invulling geeft aan deze rol. 
 
3.5.2 Rol van de zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
 
Landelijk beeld 
Een veelgehoorde klacht van gemeenten is dat zorgverzekeraars en zorgkantoren niet meewerken aan de 
voorbereidingen voor de decentralisatie op de terreinen van jeugdzorg die nu vanuit Zvw of AWBZ worden 
gefinancierd. De meeste gemeenten geven aan veel moeite te hebben om in gesprek te komen met de 
zorgverzekeraars, laat staan dat er een begin is van een gezamenlijke transitieagenda. De TSJ constateert dat 
samenwerking tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars cruciaal is om 
de ‘regionale transitiearrangementen’ op te stellen (onderstaand kader). De TSJ benoemt dat met deze 
belangrijke partners geen harde afspraken zijn gemaakt over hun rol in het decentralisatieproces. Toch nemen 
zij een positie in vergelijkbaar met die van de provincies: een deel van hun taken zal na 1 januari 2015 niet 
meer door hen, maar door gemeente en gedaan worden. De TSJ verwacht dat de opstelling van de regionale 
‘transitiearrangementen’ een vliegwieleffect kan (en moet) hebben op de samenwerkingsrelatie met de 
zorgverzekeraars. 

 

Regionaal transitiearrangement 
In het voorjaar van 2013 spraken Rijk, IPO en VNG af dat er op 31 oktober 2013 in elke regio een regionaal 
transitiearrangement moet zijn

24
. In deze overeenkomst staat uitgewerkt hoe de samenwerkende gemeenten 

de zorgcontinuïteit realiseren. Dit betekent dat de samenwerkende gemeenten aangeven hoe ze:  
 de continuïteit van zorg realiseren 
 de infrastructuur realiseren om de cliënten (zittende en nieuwe tot aan 1/1/2015) deze continuïteit van 

zorg in 2015 te bieden, bij de jeugdhulpaanbieder  die op 31/12/2014  deze zorg biedt.  
 de frictiekosten beperken 
Gemeenten stellen dit arrangement op in overleg met de huidige  financiers en de relevante aanbieders. 

 
 
SED-gemeenten 
In de SED-gemeenten is de ervaring dat zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders geen gegevens 
aanleveren vanuit concurrentie- of privacy-overwegingen, of omdat registratiesystemen tekort schieten. Dit is 
een bron van zorg omdat de gegevens noodzakelijk zijn om de omvang van de taak in te schatten. De urgentie 
wordt nog versterkt doordat de indruk bestaat dat de zorgvraag toeneemt (zie ook paragraaf 2.5).  
 
Het Regionale transitiearrangement is een voorbeeld van een nieuw element, dat niet in het Spoorboekje 
stond, en dat leidt tot aanpassing van het West-Friese projectplan. De impact daarvan is groot omdat het 
tijdpad al strak is. Het zet de zorgvuldigheid onder druk. Ook zorgt deze nieuwe verplichting voor een inperking 
van de beleidsvrijheid van gemeenten.  
 
De gemeente is met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar het is nu nog niet duidelijk hoe 
precies de regie komt te liggen op de zorgverlening. De verwachting is dat de gemeente, met het budget als 
sturingsinstrument, straks de algemene regie gaat invullen. Op dit moment ligt de regie bij de zorgaanbieders, 
maar bij welke organisatorische entiteit de regie met ingang van 2015 ligt, bij een bestaande of bij een op te 
richten nieuwe organisatie, is nog niet precies uitgekristalliseerd. De gemeenten hebben in ieder geval voor 
                                                                 
24 Afspraak overgangsmaatregelen nieuw stelsel Jeugd in het Bestuurlijk Overleg tussen VNG, IPO en Rijk op 26 april 2013. 



   
 
 

 Pagina 21 
 

ogen dat er per casus één regisseur op de zorgverlening zit (één gezin - één plan). Een aandachtspunt is daarbij 
is of de gemeente echt vrij is in het invullen van de regierol en het kiezen van de zorgaanbieders. Mogelijk zijn 
bestaande samenwerkingsverbanden leidend en zal in de praktijk sprake zijn van gedwongen winkelnering of 
koppelverkoop.  Het is aan de gemeente om daarop te sturen.  
 
Uit de zogeheten "Startfoto"

25
 blijkt dat zorgaanbieders de gemeente vooral als regievoerder van de transitie 

zien. De gemeente moet volgens de instellingen zich niet bezig houden met de inhoud van de jeugdzorg 
(bepalen van het aanbod of het idee hebben dat ze een hulpverlener worden). Taak van de gemeente 
wordt het faciliteren en kaders stellen waardoor het aanbod beter op elkaar wordt afgestemd, 
concurrentie reduceert en samenwerking wordt versterkt. De gemeenten zetten echter sterk in op preventie 
om zo uiteindelijk zoveel mogelijk de (zwaardere) zorg te voorkomen. Het voorstelbaar dat deze twee visies in 
de praktijk gaan botsen: aan de ene kant wil de gemeente door preventie de (zwaardere) zorgverlening 
minimaliseren en aan de andere kant vinden zorgaanbieders dat de gemeente geen rol heeft in het bepalen 
van het juiste aanbod.   
 
 
3.5.3 Rol van de  huisartsen 
 
Landelijk beeld 
Gemeenten krijgen bij verwijzing door een huisarts naar jeugdzorg in beginsel een leveringsplicht.  Gemeenten 
geven aan dat zij daarover nu al met de huisartsen in overleg willen gaan. Ze krijgen heel wisselende reacties: 
veelal merken zij dat huisartsen nog weinig bekend zijn met de transitie jeugdzorg en wat dit betekent voor 
hun positie, waardoor zij weinig geneigd zijn aan uitnodigingen van de gemeenten voor overleg gehoor te 
geven. 
 
SED-gemeenten 
In de SED-gemeenten is aandacht voor de onafhankelijke en autonome positie van de huisarts in het stelsel. Er 
wordt in de SED-gemeenten contact gezocht met huisartsen. Maar dit bevindt zich nog in een prille fase.  
 
 

Bevinding: 
Het vormgeven van, en sturing geven aan, de samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders is cruciaal. De 
uitwerking hiervan vergt op korte termijn veel aandacht. Indien de gemeenten er onvoldoende in slagen in de 
praktijk de regie te voeren, dan dreigt het gevaar dat de kosten van de jeugdzorg onbeheersbaar worden. 

 
 

  

                                                                 
25 Decentralisatie van de Jeugdzorg in West-Friesland, Startfoto, gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, 
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, I&O Research, februari 2013. 
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4. Voorbereiding raad 
 
In dit hoofdstuk is per paragraaf het landelijk beeld weergegeven om de voortgang in de SED-gemeenten in 
landelijk perspectief te plaatsen

26
.  

 

4.1 Informatieverstrekking en betrokkenheid gemeenteraden 
 
Landelijk beeld 
Gemeenteraden worden vrijwel overal geïnformeerd over de voortgang van de transitie. Zo worden geregeld 
gezamenlijke regionale voorlichtingsbijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd.  
 
SED-gemeenten 
In de SED-gemeenten vindt de informatieverstrekking richting de raad planmatig en gestructureerd plaats. Er is 
een uitgebreid regionaal communicatieplan

27
. Daarbij geven de gemeenten aan onder andere rekening te 

houden met de volgende aspecten:  
 Het is een complex onderwerp; 
 Er zijn veel onzekerheden (ook vanuit het Rijk); 
 Het is in deze fase nog veel proces en weinig inhoud; 
 Door de bezuinigingen is er bij sommigen vrees of gemeenten deze taken goed kunnen uitvoeren 

binnen de begroting; 
 Door de regionale samenwerking is er bij sommigen vrees om invloed te verliezen op lokaal niveau; 
 Het ‘kantelingsproces’ moet ook bij raadsleden plaatsvinden;  
 En na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn er nieuwe raadsleden die ook goed 

geïnformeerd moeten worden. 
 
Het communicatieplan meldt dat er onder andere behoefte is aan: 

 Feiten en cijfers over de huidige situatie (wat komt er op de gemeente af); 
 Informatie over de komende veranderingen; 
 Duidelijkheid over wat het voor de inwoners betekent; 
 Duidelijkheid over wat regionaal en wat lokaal wordt uitgevoerd; 
 Duidelijkheid over wanneer en hoe de raden in positie worden gebracht en kaders kunnen stellen. 

 
De voorbereiding van het transitieproces is in volle gang en vraagt veel aandacht van portefeuillehouders en 
ambtelijke organisaties. Veel is ook nog onduidelijk voor het projectteam voor de transitie Jeugdzorg. De 
transitie is een stapsgewijs traject waarin het projectteam gaandeweg inzichten vergaart en 
keuzemogelijkheden in kaart kan brengen. Pas daarna volgt de bestuurlijke besluitvorming. Tot nog toe bestaat 
de informatieverstrekking richting raad voornamelijk uit: 

a) algemene inhoudelijke informatieverstrekking rond de vier transities; 
b) informatie over de procesgang. 

 
Dit leidt tot de constatering dat de raden van de SED-gemeenten weliswaar informatie op hoofdlijnen hebben 
ontvangen, maar nog weinig inhoudelijke informatie hebben ontvangen over de keuzes die de raad straks kan 
maken ten aanzien van de jeugdzorg.    
 

Bevinding: 
De colleges hebben aandacht voor de informatiebehoefte van de raad. De informatieverstrekking vindt 
planmatig en gestructureerd plaats, maar was tot eind juni 2013 nog beperkt.  

 

  

                                                                 
26 Het landelijk beeld is met name gebaseerd op de Tweede rapportage van de Transitiecommissie Jeugd, juni 2013. 
27 Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland. 
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4.2 Kaderstelling en besluitvorming 
 
Landelijk beeld 
Het algemene beeld is dat gemeenteraden nog beperkt in hun ‘kaderstellende rol’ worden gezet. Kaderstelling 
met betrekking tot visie en uitgangspunten is wel vrijwel overal in raadsbesluiten verwerkt. Maar zoals diverse 
gemeenteambtenaren in het land het verwoordden: ”Daar kon je het niet mee oneens zijn. De echt spannende 
keuzen moeten nog gemaakt worden”.  
 
SED-gemeenten 
De samenwerkende West-Friese gemeenten hebben een goed beeld welk type jeugdhulp zij op welk niveau 
willen organiseren en uitvoeren. De gemeenten hanteren het adagium ‘lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’. 
Verder delen de gemeenten een beleidsvisie en zijn ze nu de besluiten aan het voorbereiden om deze visie te 
operationaliseren.  
 
De raad tot en met de eerste helft van 2013 geïnformeerd door presentaties en een bijeenkomst op 18 april 
2013. Volgens het Spoorboekje had de raad in februari 2013 een startnotitie

28
 moeten vaststellen. Daar is op 

dat moment niet voor gekozen. 
  
In de SED-gemeenten vindt eind juni/begin juli 2013 de eerste kaderstelling plaats door middel van vaststelling 
van het Programmaplan Decentralisaties West-Friesland (hierna:Programmaplan) en het daaronder liggende 
"Projectplan Transitie Jeugdzorg zeven West-Friese gemeenten" (hierna: Projectplan).  
 
Het Programmaplan is het omvattende kader voor de decentralisaties. Het maakt duidelijk dat de West-Friese 
gemeenten de transities regionaal én integraal oppakken. Het bevat de visie voor de inwoners van West-
Friesland: "Meer doen door meedoen, op basis van ieders eigen kracht!’. De uitgangspunten, doelen en 
effecten zijn kort en schetsmatig uitgewerkt. Het Programmaplan gaat meer in op de procesmatige contouren 
van de transities, dan op de inhoud. Dit is te begrijpen omdat het Programmaplan het eerste beleidsdocument 
in een reeks is en er de noodzaak is om het speelveld te schetsen. Een verder positief element is dat het 
Programmaplan in de bijlage een vrij uitgebreid overzicht van risico's en beheersmaatregelen bevat.       
 
Het Projectplan is een dynamisch document dat - afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen - tussentijds kan 
worden bijgesteld. Het plan geeft onder meer inzicht in het doel, de risico's en de stapsgewijze voorbereiding 
van de transitie. Ook benoemt het plan de relatie met de andere transities. Bij het Projectplan zijn de volgende 
kritische kanttekeningen te plaatsen: 

 de 9 stappen geven geen resultaat per stap; 
 wanneer de kaderstelling plaatsvindt is niet duidelijk (het raadsvoorstel geeft het tijdpad op 

hoofdlijnen aan); 
 de (mogelijke) inhoud van de kaderstelling is onduidelijk. 

 
Het raadsvoorstel bij het Programmaplan en Projectplan geeft op hoofdlijnen antwoord op de relevante vragen 
en voldoet daarmee aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.  
 
Tot en met juli 2013 zijn aan de gemeenteraad nog geen inhoudelijke varianten en/of scenario’s voorgelegd op 
basis waarvan zij een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Het landelijke tijdpad (Spoorboekje) vraagt 
ook nog niet om inhoudelijke beleidskeuzes. Dat volgt pas eind 2013. Tegelijk blijkt uit ander 
rekenkameronderzoek

29
 en uit de discussies in de raad (zie hieronder) dat de gemeenteraden ten aanzien van 

de decentralisaties graag op korte termijn inzicht willen krijgen in waar de gemeenteraad over kan en mag 
kiezen. Er is behoefte aan inhoudelijke informatie over potentiële beleidskeuzes. 
 
Stede Broec 
In Stede Broec stellen raadsfracties schriftelijk vragen, onder meer over de gevolgen voor de Welzijnsstichting, 
over keuzescenario's voor de raad en over proeftuinen. In de raadsvergadering van 27 juni 2013 worden 

                                                                 
28 Het Spoorboekje stelt: "In een startnotitie (ook wel projectplan) geeft u als gemeente aan hoe u de zaken wilt aanpakken. Eerdere 
gegevens uit de analyse- en inventarisatiefase kunnen hieraan worden toegevoegd. Het erbij betrekken van stakeholders, ouders en 
jeugdigen is hierbij van grote waarde." 
29 Decentralisaties: Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad, Rkc Hoorn, juni 2013. 
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Programmaplan en Projectplan vastgesteld. Kanttekening daarbij is dat de raad de stukken weliswaar 
inhoudelijk vaststelt, maar dat de besluitvorming over de financiering wordt uitgesteld.  
 
 Enkhuizen 
In Enkhuizen ervaren meerdere fracties onzekerheden bij het Programmaplan. De integrale benadering maakt 
het Programmaplan veelomvattend en ingewikkeld: "Het is complex en nauwelijks te behappen". De specifieke 
deskundigheid die vereist is om het goed te kunnen beoordelen is groter dan de huidige deskundigheid van 
raadsleden. De grilligheid van het Rijk vergroot de onzekerheid. Dat maakt het voor de raad lastig om 
weloverwogen tot besluitvorming te komen. Ondanks deze onzekerheden willen raadsfracties de uitvoering 
van het Projectplan niet blokkeren. In de raadscommissievergadering op 19 juni 2013 blijkt dat er draagvlak is 
voor de regionale aanpak van de decentralisaties. Het is uitdrukkelijk de wens van de raad in Enkhuizen dat de 
individuele gemeenteraden hun eigen kader kunnen vaststellen zodat lokaal maatwerk ontstaat (bijv. 
indicatiestelling en eigen bijdrage). Uit de raadsbehandeling op 2 juli 2013 blijkt dat er brede steun is voor het 
Programmaplan en Projectplan.  Wel wordt een besluit over de financiering van de transitie uitgesteld. 
 
 Drechterland 
De meeste raadsfracties zien de decentralisaties als een moeilijk - op sommige punten zelfs onbegrijpelijk - 
traject. De raad heeft in het algemeen moeite met de onzekerheden. Er is geen zicht op de kosten en de 
financiële bijdrage door het Rijk. Een enkele fractie is kritisch over het Programmaplan; er is kritiek op de "trial 
and error"-aanpak in West-Friesland. Maar over het algemeen is er bij de raad waardering, zeker voor de 
regiobrede aanpak. "Je moet er gewoon aan beginnen, zelfs al weet je niet precies wat de uiteindelijke 
uitkomst is". Uit de raadsbehandeling op 24 juni 2013 blijkt dat er brede steun is voor het Programmaplan en 
het Projectplan.  
 

Bevindingen: 
 De SED-gemeenteraden zien zich geconfronteerd met grote onzekerheden bij het Programmaplan. Het zijn 

onzekerheden die onlosmakelijk verbonden zijn met de transitie.  
 De kennis en deskundigheid bij raadsleden ten aanzien van het nieuwe onderwerp jeugdzorg moet nog 

verder worden ontwikkeld. Dit is nodig om tot een overwogen inhoudelijk oordeel te komen. Toch vraagt 
de transitie om instemming met Programmaplan en Projectplan, om de voortgang niet te blokkeren. 

 De colleges geven aan dat ze besluiten over het proces vragen en nog geen beleidsinhoudelijke besluiten. 
Maar het onderscheid is voor de raden niet altijd duidelijk en er is de vrees dat met een procesbesluit ook al 
een beleidsinhoudelijke weg wordt ingeslagen.  

 Er is bij de SED-gemeenteraden waardering voor de wijze waarop colleges en ambtelijke organisaties 
omgaan met deze onzekerheden, maar ook zorg over de uiteindelijke uitkomst. 

 De SED-gemeenteraden hebben waardering voor de regionale aanpak en zien dit ook als noodzakelijk.  
 Er is uitdrukkelijk een wens om lokaal kaders te stellen. 

 

4.3 Keuzes door de raad 
 
Landelijk beeld 
Op dit moment hebben gemeenteraden algemene kaders vastgesteld met betrekking tot de bijvoorbeeld de 
preventieve aanpak en de aard en opzet van de lokale samenwerking. De beleidsinhoudelijke keuzes dienen 
eind van 2013 te worden gemaakt. Op dat moment kunnen scenario's en keuzemogelijkheden aan de raden 
worden voorgelegd. 
 
SED-gemeenten 
De gemeenteraden hebben met het West-Friese Programmaplan een aantal besluiten op hoofdlijnen 
genomen. Het Programmaplan noemt voor jeugdzorg de volgende doelen bij de integrale aanpak van de vier 
decentralisaties: 

1. Versterken van het zelf oplossend vermogen van de mensen voor het opvoeden van kinderen en het 
omgaan met kinderen met gezondheidsproblemen of sociaal-psychiatrische problematiek (aangeduid 
als de 0e lijn). 

2. Versterken van de 1e lijn, mede door ondersteuning van 2e lijn. 
3. Terugdringen van de inzet van de 2e lijn en het aansluiten van de 2e op de 1e en de 0e lijn. 
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4. De decentralisaties worden uitgevoerd binnen het geheel van de budgettaire kaders op het sociale 
domein. 

5. Burgers worden aangesproken op hun zelf oplossend vermogen en de ondersteuning sluit daarop aan. 
Voor de echt kwetsbaren wordt een vangnet van ondersteuning en bescherming geborgd.  

 
Het Programmaplan benoemt dat op basis hiervan voor de inwoners van West-Friesland de volgende visie is 
geformuleerd: ‘Meer doen door meedoen, op basis van ieders eigen kracht!’   
 
In het 3e kwartaal van 2013 start het traject om te komen tot het beleidsplan dat eind 2013 moet worden 
vastgesteld. Dat is het logische periode om de raad in positie te brengen door inhoudelijke keuzes voor te 
leggen. 
 

Bevinding: 
Er zijn door de raden besluiten op hoofdlijnen genomen. De raden hebben nog geen inhoudelijke keuzes 
gemaakt op basis van keuzemogelijkheden of scenario's. Dat traject start na de zomer van 2013. 

 

4.4 Beleidsmatige risico's 
 
Landelijk beeld 
Zoals in paragraaf 2.5 aangegeven verricht het CPB op dit moment onderzoek naar de risico's van de transitie 
Jeugdzorg. In die paragraaf zijn de volgende landelijk bekende waaronder ook de inhoudelijke en bestuurlijke 
risico's beschreven: 

 Verschillende elkaar overlappende leidraden 
 Onduidelijkheid over budget vanuit Rijk 
 Onduidelijkheid over aantallen cliënten en kosten 
 Medewerking van zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is niet gegarandeerd 
 Verschuivingen in eisen 
 Toename aantal zorgcliënten en met complexere problematiek 
 Verwachting toename huiselijk geweld 
 Grotere druk op ouders vanuit onderwijs 
 Politiek-bestuurlijke consequenties voor de verantwoordelijk portefeuillehouder 

 
SED-gemeenten 
Uit een analyse op basis van de gevoerde gesprekken wordt duidelijk dat er verschillende beleidsmatige risico's 
zijn: 

 "Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet". De interpretatie hiervan en de 
beoogdedoorvertaling naar lokale of regionale oplossingen, verschilt van gemeente tot gemeente in 
SED.  

 De invulling van de rol van Hoorn als centrumgemeente kan tot discussie leiden. 
 De lokale vertreksituatie is volgens de ene gemeente al potentieel toekomstbestendig (Stede Broec) 

en volgens de andere gemeente nog in ontwikkeling (Enkhuizen, Drechterland). De oordelen zijn 
subjectief en worden gekleurd door de mate waarin de gemeente kritisch kijkt naar het eigen CJG. Dit 
beïnvloedt de discussie over oplossingsrichtingen. 

 De bestuurlijke visies variëren van praktisch/pragmatisch en budgetgericht tot visionair. 
 

Bevinding: 
De transitie brengt meerdere procesmatige risico's met zich mee. Het vraagt van gemeenten de nodige 
flexibiliteit om daarop in te spelen en tegelijkertijd het transitieproces niet te vertragen. Daarnaast zijn er 
inhoudelijke risico's. Deze zijn slechts gedeeltelijk door gemeenten te beheersen. Het vraagt van gemeenten 
enerzijds veel aandacht voor de regie en monitoring en anderzijds ook de acceptatie dat de jeugdzorg 
inherente risico's met zich mee draagt. 
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Bijlage 1. Geraadpleegde personen 
 
gemeente Stede Broec: 
 Lydia Groot, wethouder 
 Joki Harms, gemeentesecretaris 
 Lian Smaal, Taakveldcoördinator educatie, onderwijs en jeugdbeleid 
 
Stichting Welzijn Stede Broec: 
 Karen Houwen 
 Bianca Ligtenberg, coördinator Centrum Jeugd en Gezin 
 
gemeente Enkhuizen: 
 Georgina van Buul, financieel consulent 
 Louis Göttgens, financieel consulent 
 Risa Homan, afdelingshoofd Samenleving 
 Anneke Limberger, projectleider  
 Marcel Olierook, wethouder 
 Ingrid Reus, beleidsmedewerker Samenleving 
 Robert Reus, gemeentesecretaris 
 
gemeente Drechterland: 
 Sonja Evers, Beleidsadviseur jeugdbeleid 
 Anne Idema, gemeentesecretaris 
 Dirk te Grotenhuis, wethouder  
 
Provincie Noord-Holland: 
 Jurgen van der Wal, senior beleidsadviseur directie Beleid, Sector Jeugd, Zorg en Welzijn 
 
Met dank aan de griffiers van de SED-gemeenten voor hun coördinerende en faciliterende rol: 
 Johan de Jong, griffier Stede Broec 
 Erik Lankman, griffier Enkhuizen 
 Jan Commandeur, griffier Drechterland  
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Bijlage 2. Geraadpleegde documenten 
 
Landelijke documenten 
 Cijfers afgegeven indicaties voor gespecialiseerde jeugdzorg, Onderzoeksinstituut Verwey Jonker, 2012 
 Spoorboekje transitie jeugdzorg, Dromen zijn doelen met deadlines, Transitiebureau Jeugd (VenJ, VWS en VNG), versie 

2, april 2013. 
 Afspraak overgangsmaatregelen nieuw stelsel Jeugd in het Bestuurlijk Overleg tussen VNG, IPO en Rijk op 26 april 2013. 
 Meicirculaire 2013, Publicatie van het Rijk, mei 2013 
 Transitieplan Jeugd, Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO, 2 mei 2013 
 Transitieplan Jeugd, Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO, 14 mei 2013 
 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, Tweede rapportage, juni 2013 
 
Documenten Provincie Noord-Holland 
 Notitie Stand van zaken risico's transitie jeugdzorg, Provincie Noord-Holland 
 
West-Friese documenten 
 Decentralisatie van de Jeugdzorg in West-Friesland, Startfoto Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 

Medemblik, Opmeer, Stede Broec, I&O Research, februari 2013 
 Samenvatting, voorlopige conclusie en actiepunten n.a.v. risicoanalyse transitie jeugdzorg, februari 2013 
 Projectplanning (excel-document), versie 18 april 2013 
 Stand van zaken deelprojecten transitie jeugdzorg, Voorstel MaDiVoSa, vergaderdatum 7 mei 2013 
 Het ontwerp ´toegang en vraagverheldering´, 30 mei 2013. 
 Projectplan Transitie Jeugdzorg zeven West-Friese gemeenten, juni 2013 
 Programmaplan Transformatie West-Friesland, juni 2013 
 Raadsbesluit "Vaststellen plannen decentralisaties sociaal domein en beschikbaarstelling krediet", Stede Broec, 

Enkhuizen, Drechterland (en de andere West-Friese gemeenten), eind juni/begin juli 2013 
 Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland, juni 2013 
 Profiel West-Friesland regionale samenwerking jeugd, ongedateerd 2013 
 VNG – inventarisatie regionale samenwerking rondom Jeugdzorg  
 Regio West-Friesland, gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland , Opmeer, Medemblik, Stede Broec, 

ongedateerd 2013 
 
Documenten Stede Broec 
 Voortvarend en zorgvuldig van transitie naar transformatie, Plan van aanpak Stede Broec, 23 maart 2012 
 Powerpointpresentatie voor raadsleden over de transitie jeugdzorg, eind 2012 
 Brochure Stichting Welzijn Stede Broec 
 Brochure "Hoera CJG bestaat 1 jaar", CJG Stede Broec 
 Brochure "CJG voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien", CJG Stede Broec 
 Verslag "In gesprek met verdriet", CJG Stede Broec 
 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de transitie 
 
Documenten Enkhuizen 
 Is de stip aan de horizon al in beeld?, Rapport gemeente Enkhuizen, BMC, september 2012. 
 Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2013-2015, Ontwikkelagenda gemeente Enkhuizen, BMC, 23 

januari 2013. 
 Diverse notulen van raads(commissie)vergaderingen 
 
Documenten Drechterland 
 Handboek Centrum voor Jeugd en Gezin Drechterland, Versie 1, maart 2011 
 Jaarstukken 2012, Visie, ambitie en daadkracht,Hoogkarspel, 2 mei 2013 
 Centrum voor Jeugd en Gezin Drechterland, Evaluatie oktober 2011 – mei 2012, Drechterland, juni 2012 
 Diverse notulen van raads(commissie)vergaderingen 
 
Document Hoorn 

 Decentralisaties, Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad, Rekenkamercommissie gemeente Hoorn, 
juni 2013 
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Bijlage 3. De regionale projectorganisatie 
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Bijlage 4. Conclusies Rkc Hoorn over de rol van de raad bij decentralisaties 
 

De Rekenkamercommissie Hoorn heeft in 2013 de rol van de raad bij de vier recente decentralisaties 
onderzocht

30
. Onderstaand zijn de conclusies van de Rkc Hoorn integraal weergegeven. Deze Hoornse 

conclusies zijn ook relevant voor de raden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland omdat de vier 
decentralisaties integraal en gezamenlijk door de zeven West-Friese gemeenten worden opgepakt. 

 
"Op basis van voorgaande bevindingen concludeert de Rekenkamercommissie [red.: Hoorn] ten aanzien van de 
decentralisaties op het sociale domein het volgende: 
 
Kaderstelling 

 De gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de Werkorganisatie West-Friesland in 
oprichting (Participatiewet). Het vaststellen van de kaders heeft achteraf plaatsgevonden in plaats van 
aan de voorkant van het proces tot oprichting van de Werkorganisatie. De gemeenteraad kreeg de 
kadernota op een ‘point of no return’ moment voorgelegd. 

 Ten aanzien van de decentralisaties jeugdzorg en AWBZ zijn tot op heden nog geen kaders gesteld. In 
juli 2013 zal de gemeenteraad voor een tweede maal documenten ter besluitvorming voorgelegd 
krijgen, namelijk het programmaplan en de plannen van aanpak voor de afzonderlijke decentralisaties. 

 
Stand van zaken 

 Tot de regionale aanpak van de decentralisaties is door de West-Friese wethouders in het Madivosa 
overleg besloten. Alhoewel dit overleg formeel geen besluitvormende status heeft, is in dit overleg 
besloten tot het opstellen van een regionaal programmaplan decentralisaties en tot een regionale 
projectorganisatie. Het programmaplan is vooral gericht op decentralisatie overstijgende 
vraagstukken, opdat een samenhangende aanpak van de afzonderlijke decentralisaties wordt 
gewaarborgd. 

 Daarnaast zijn er voor de decentralisaties afzonderlijke plannen van aanpak opgesteld. Beoogd wordt 
om de voorbereiding van de afzonderlijke decentralisaties parallel aan elkaar te laten lopen, om ook 
op deze wijze samenhang te realiseren tussen de decentralisaties. De inhoud van het programmaplan 
decentralisaties en de projectplannen sluit niet volledig aan bij de inhoud van een projectplan volgens 
de principes van het projectmatig werken in de gemeente Hoorn. De plannen beschrijven vooral het 
proces en gaan weinig in op de inhoud van de te decentraliseren taken en verantwoordelijkheden en 
op de inhoudelijke samenhang tussen de decentralisaties. Ook wordt er geen feitelijke informatie 
gegeven over nieuwe doelgroepen. Evenmin wordt inzicht gegeven in de samenwerking met 
maatschappelijke partners. 

 
Informatievoorziening 

 Er zijn tussen college en gemeenteraad geen afspraken gemaakt over frequentie en vorm van 
informatievoorziening. Over de voorbereidingen op de decentralisaties wordt maandelijks een 
nieuwsbrief verspreid met voornamelijk informatie over landelijke ontwikkelingen. Lokale en regionale 
vorderingen komen in beperkte mate aan bod. Daarnaast zijn in de periode oktober 2012 - mei 2013 
verschillende informatiebijeenkomsten, lokaal en regionaal, georganiseerd, met het oogmerk 
informatie te verstrekken aan gemeenteraadsleden over de decentralisaties. Tot slot heeft de 
gemeenteraad één maal een brief van het college ontvangen (eind augustus 2012) met informatie 
over de decentralisaties en de regionale afstemming daaromtrent. 

 
Scenario´s/varianten 

 Tot op heden zijn aan de gemeenteraad nog geen varianten en/of scenario’s voorgelegd op basis 
waarvan zij een keus heeft kunnen maken. Ten aanzien van de Participatiewet is één toekomstbeeld 
geschetst, namelijk die van de Werkorganisatie West-Friesland, waarin het huidige Op/maat en de 
afdelingen sociale zaken opgaan. Er zijn geen beleidskeuzes voorgelegd. Dit is echter wel een 
uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. In ieder geval zouden gemeenteraadsleden inzicht willen 
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 Decentralisaties, Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad, Rekenkamercommissie gemeente Hoorn, juni 2013. 
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krijgen wanneer en ten aanzien van welke thema’s de gemeenteraad in positie wordt gebracht om zijn 
mening kenbaar te maken. 
 

De overall conclusie die de Rekenkamercommissie [red.: Hoorn] trekt is dat er door de regionale 
projectorganisatie hard gewerkt wordt om grip te krijgen op de complexe materie en om goed voorbereid te 
zijn op de overheveling van taken. Daarbij is gekozen voor een werkwijze waarbij gelijktijdig zowel aan 
de vier decentralisaties als aan de transformatie gewerkt wordt. Dat lijkt een goede keuze omdat op deze wijze 
de samenhang goed in beeld gebracht kan worden. 
 
Er moet meer aandacht besteed worden aan inhoudelijke informatie over de te decentraliseren 
taken en aan het maken van een vertaalslag ten behoeve van de gemeenteraad. De decentralisatie 
wordt tot nu vooral als een technisch proces beschouwd. De nadruk ligt op procesgerichte informatie. 
De gemeenteraad heeft behoefte aan feitelijke kennis over de verschillende doelgroepen en 
voorbeelden aan de hand van bijvoorbeeld casuïstiek die duidelijk maken wat de decentralisaties 
concreet voor haar burgers betekenen. De gemeenteraad zou een meer sturende rol moeten spelen, 
maar moet in die positie gebracht worden c.q. zichzelf in die positie manoeuvreren."  
 

 


