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Onderwerp 

Landelijke transitieagenda jeugdzorg 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Kennisnemen van de gezamenlijke Rijk/VNG/IPO transitieagenda jeugdzorg  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Nvt 
 

Inleiding: 

Deze mededeling bevat de voornaamste punten uit een door het Rijk, de VNG en 
het IPO gezamenlijk opgestelde agenda voor de transitie van de jeugdzorg. In 
deze agenda is aangegeven op welke wijze deze drie overheden de overdracht 
van taken en verantwoordelijkheden gaan realiseren.  
 
PS heeft op 11 februari 2011 het Flevolands onderhandelingskader voor de transi-
tie jeugdzorg vastgesteld. In deze mededeling gaan wij eveneens na in hoeverre 
de agenda overeenkomt met dit onderhandelingskader.  
 
Mededeling: 

Waarom een landelijke transitieagenda? 
De landelijke transitieagenda is de voorloper van het landelijke transitieplan dat 
in de loop van 2012 zal worden ontwikkeld.  
 
Met de landelijke transitieagenda wordt beoogd dat de stelselwijziging jeugdzorg 
volledig, zorgvuldig en tijdig wordt doorgevoerd, met behoud van de kwaliteit 
van de jeugdzorg en met betrokkenheid van alle partijen. Gesteld wordt dat de 
transitie alleen succesvol kan zijn indien de drie overheidslagen samenwerken en 
hun verantwoordelijkheid nemen. Die verantwoordelijkheden zijn in de agenda 
gedefinieerd. 
 
De agenda gaat over de wijziging in structuur en organisatie 
De agenda maakt duidelijk dat het naast de veranderingen in de structuur van de 
jeugdzorg (transitie) ook gaat om de zorginhoudelijke vernieuwing en innovatie 
(transformatie). Bij de laatste wordt voortgebouwd op nu al in gang gezette 
verbeteringen en vernieuwingen in de uitvoering van de jeugdzorg. 
 
Gemeenten krijgen veel beleidsvrijheid, voorwaarden aan de uitvoering van de 
justitiële jeugdzorg 
Gemeenten krijgen veel beleidsvrijheid om de verdere inrichting van het stelsel 
vorm te geven. Er komen geen of nauwelijks landelijke formats of blauwdrukken.  
Voor de justitiële (gedwongen) jeugdzorg komen wel aanvullende eisen als een 
leveringsplicht, kwaliteitseisen aan aanbieders, afspraken over toezicht en 
verantwoording en passende financiële afspraken. Het Rijk zal in de transitiepe-
riode de gemeenten ondersteunen met informatie en goede voorbeelden.  
 
Overheveling in één keer, uiterlijk in 2016 
De transitie jeugdzorg zal in één keer plaatsvinden, en dus niet gefaseerd zoals 
nog in de bestuursafspraken Rijk, VNG, IPO 20111-2015) was vermeld.  
Tevens is vastgelegd dat de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg 
(dus ook de AWBZ, jeugd GGZ, justitiële jeugdzorg) uiterlijk 2016 gerealiseerd 
moet zijn. Bestuurlijk is afgesproken dat 1 januari 2015 de streefdatum voor de 
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overheveling wordt. Of dit gehaald wordt, zal afhangen van de voortgang van het wetgevingstra-
ject.  
 
Voorsorteren op de verandering 
De transitieagenda verwijst naar de afspraken die het Rijk en het IPO in het afsprakenkader jeugd-
zorg 2010-2011 vastlegden. Dit afsprakenkader geeft aanknopingspunten om op het grensvlak van 
het gemeentelijk aanbod en de specialistische ambulante zorg tot een samenhangend en op elkaar 
aansluitend aanbod te komen. Het is de bedoeling dat er ervaring wordt opgedaan met nieuwe 
werkwijzen en samenwerkingsvormen, die waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid of 
wetgeving wordt ingezet.  
 
Alle cliëntgroepen gaan mee (geen uitzondering voor de jeugd GGZ) 
Er is overeenstemming dat er geen cliëntgroepen uitgesloten worden van de decentralisatie, dus 
alle groepen die nu van provinciale jeugdzorg gebruik maken, inclusief de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, maar ook de zorg voor jeugdigen in de gesloten jeugdzorg (nu een Rijksverant-
woordelijkheid), de licht verstandelijk gehandicapten jongeren (nu AWBZ) en de jeugd GGZ (nu 
zorgverzekeringswet) komen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. 
 
Bovenlokale samenwerking  
Alle vormen van residentiële zorg, het aanbod specialistische zorg voor kinderen met lichte ver-
standelijke beperkingen en jeugdpsychiatrie, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering moeten 
op bovenlokaal niveau worden georganiseerd. Gemeenten moeten hiervoor dekkende afspraken 
maken, maar mogen in eerste instantie zelf bepalen op welke schaalgrootte zij gaan samenwerken. 
Als gemeenten er niet uitkomen, gaat het Rijk met de VNG samenwerking op een andere wijze 
organiseren.  
 
Tijdpad  

 Tot april 2012; de ‘definitiefase’, waarin de verdere stappen worden voorbereid. Feiten en 
cijfers worden geanalyseerd, de contouren van de nieuwe wet worden ontwikkeld en er wordt 
een transitiecommissie geïnstalleerd.  

 Tot medio 2012; de ‘ontwerpfase’, waarin op basis van het concept wetgevend kader een 
impact analyse worden uitgevoerd. Rijk, IPO en VNG maar ook beroeps en cliëntorganisaties 
worden hierbij betrokken. Op basis van die analyse worden beheersmaatregelen en/of over-
gangsmaatregelen gedefinieerd.  

 Medio 2012-2015; de ‘realisatiefase’, waarin de transitie start met activiteiten als het overdra-
gen van kennis door de provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten. Ook wordt het financi-
eel verdeelmodel en de financieringssystematiek vastgesteld en uiteindelijk volgt de concrete 
overheveling van taken en verantwoordelijkheden.  

 
Transitiecommissie jeugdzorg 
Rijk, VNG en IPO fungeren gezamenlijk als opdrachtgever van een tijdelijke transitiecommissie. 
Deze commissie gaat de voortgang van het transitieproces volgen, signaleert knelpunten en ontwik-
kelingen, en kan indien nodig in de regio gesprekken met gemeenten voeren. De Commissie gaat 
bestaan uit 2 of 3 gezaghebbende personen.   
 
Risico’s benoemd 
De landelijke transitieagenda bevat een aanzet tot een risicoanalyse. Het gaat hier om risico’s 
voortkomend uit lopende verplichtingen (bestaande subsidierelaties, frictiekosten, verplichtingen 
jegens cliënten die al in zorg zijn, een werkbare schaalgrootte voor gespecialiseerde voorzieningen, 
verlies aan knowhow etc.  
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Hoe verhoudt de transitieagenda zich tot het Flevolands toetsingskader overdracht jeugdzorg naar 
gemeenten 
Op 17 februari 2011 heeft PS het uit tien punten bestaande Flevolands toetsingskader overdracht 
jeugdzorg naar gemeenten vastgesteld. De agenda sluit als volgt bij deze punten aan 
 
Flevolands toetsingskader overdracht 
jeugdzorg naar gemeenten 

Wat zegt de transitieagenda hier over? 

1. Het belang van het kind staat voorop 
(inhoudelijke criteria prevaleren en de 
continuïteit in de uitvoering van de zorg 
wordt gegarandeerd). 

Continuïteit van de zorg voor bestaande cliënten is 
onderdeel van de agenda 

2. Kwaliteit van de zorg voor de cliënt blijft 
ten minste op het huidige niveau en of 
wordt verbeterd (de resultaten van recente 
verbeteringen mogen niet verloren gaan. 

De agenda stelt dat er op bestaande verbeteringen en 
vernieuwingen zal worden voortgebouwd 

3. Gemeenten hebben hun basis op orde 
waardoor de druk op de jeugdzorg af-
neemt 

Is nog niet uitgewerkt. De agenda refereert aan afspra-
ken uit het afsprakenkader 2010-2011 om de groei van 
de instroom (en verbetering uitstroom) te verbeteren.  

4. Intersectorale zorg in trajecten is gega-
randeerd (zorg voor alle doelgroepen 
wordt gedecentraliseerd) 
 

Er wordt ondubbelzinnig gekozen voor overdracht van 
de zorg voor alle doelgroepen. 

5. Bureaucratische lasten voor instellingen 
worden niet hoger, eerder lager. 

De agenda maakt geen melding van de effecten op de 
bureaucratische lasten voor instellingen.  

6. Er is een gemeenschappelijke structuur 
voor sturing en financiering 

Voor alle vormen van residentiele jeugdzorg, en voor de 
justitiële jeugdzorg zal er een bovenlokale structuur 
komen. De VNG gaat de gemeenten een brief met 
richtlijnen sturen.  

7. Provincie blijft verantwoordelijkheid 
dragen voor de jeugdzorg totdat kan 
worden overgedragen. 
 

De transitieagenda stelt dat provincies tot aan het mo-
ment van overdracht verantwoordelijkheid blijven voor 
goede uitvoering van de jeugdzorg.  

8. Helder proces voor de gehele route, 
met respect voor ieders bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

Dit is erkend in de transitieagenda. In Flevoland maken 
we een helder onderscheid tussen het toekomstige 
stelsel, transitietraject en het going concern, de verant-
woordelijkheid die de provincie heeft voor de kinderen 
die nu zorg nodig hebben 

9. Het Rijk neemt alle kosten van de 
transitie op zich 

Hierover zijn in de bestuursafspraken 2011-2015 af-
spraken gemaakt. Er is €16 miljoen beschikbaar in 2012 
en €48 miljoen in 2013, te verdelen over de provincies 
en gemeenten. Of dit voldoende is om alle kosten van 
de transitie te dekken is nog onduidelijk. 

10. Provinciale middelen worden niet 
afgeroomd  

In de bestuursafspraken 2011-2015 is vastgelegd dat er 
structureel € 90 miljoen van het provinciefonds naar het 
gemeentefonds wordt overgeheveld. Op dit punt wordt 
dus afgeweken van het toetsingskader.  

 
Het vervolg 

Zoals aangegeven zal in de komende maanden op basis van deze agenda een landelijk transitieplan 
worden opgesteld. Provinciale Staten zal ook over dit plan worden geïnformeerd. Over ontwikkelin-
gen met betrekking tot de regionale, Flevolandse uitvoering van de transitie zal Provinciale Staten 
eveneens op de hoogte worden gehouden.      
 
Ter inzage in de leeskamer 
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Transitieagenda jeugdzorg (gezamenlijke agenda Rijk/VNG/IPO) HB 1264395      
 
Verdere informatie 

Jan-Pieter Kleijburg, Sr. Beleidadviseur jeugdzorg      
Janpieter.kleijburg@flevoland.nl 
 
  


