
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Ter inzage leggen van het rapport 'verantwoord over de drempel' over risico's bij 
de transitie jeugdzorg 

Doel van deze mededeling: 

Aankondigen dat het rapport 'verantwoord over de drempel' van de VNG-IPO-Rijk 
werkgroep overgangsmaatregelen ter inzage ligt. 

Toezegging/nnotie/amendement: 

Op 17 maart is toegezegd dit rapport over de risico's die samenhangen met de 
transitie jeugdzorg beschikbaar te stellen. 

Inleiding: 

In de opinieronde van 17 oktober zijn de risico's die samenhangen met de transi
tie jeugdzorg aan de orde geweest. Daarbij is gerefereerd aan het eindrapport 
van de landelijké VNG-IPO-Rijk werkgroep overgangsmaatregelen. 
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Mededeling: i 

Het rapport maakt een inschatting van de risico's op basis van drie scenario's: 
1. Beleidsvrijheid voor gemeenten (hoog risico voor provincie). 
2. Continuïteit voor cliënten in zorg op moment van de overdracht gegarandeerd 
(midden risico voor provincie). 
3. Continuïteit voor cliënten gegarandeerd en zekerheid voor bestaande instel
lingen (klein risico voor provincie). 

De voorkeur van het IPO was om te kiezen voor scenario 3. VNG wilde niet zover 
gaan maar stemt wel in met het uitgangspunt dat cliënten al in zorg of op een 
eventuele wachtlijst op moment van overdracht het traject mogen afmaken 
(scenario 2). 

Het vervolg 

Recent heeft het IPO extern juridisch advies ingewonnen over de risico's die 
samenhangen met subsidie beëindiging. Dat advies wordt nog beoordeeld. Acties 
die hieruit voortvloeien, zoals het aanschrijven van instellingen dat de subsidie 
gaart eindigen, worden in |P0 verband afgestemd. 

Ter inzage in de leeskamer 

Het rapport 'verantwoord over de drempel' van de VNG-IPO-Rijk werkgroep over
gangsmaatregelen. 

Verdere informatie 

De inspanningen van de provincie om de bestaande jeugdzorginstellingen ook in 
het nieuwe stelsel een rol te laten spelen zijn relevant in het licht van het ver
minderen van risico's. Frictiekosten die met subsidiebeëindiging samenhangen en 
risico's die instellingen lopen als gevolg van leegstand van residentiële voorzie
ningen worden hiermee verkleint. 


