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Opinieronde 1     

Onderwerp 
Stand van zaken Jeugdzorg 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Informeren over de stand van zaken over de 
transitie van de provinciale jeugdzorg naar de 
Flevolandse gemeenten. Tevens gelegenheid om 
vragen te stellen en te discussiëren over de op 
12 november verzonden mededeling en een 
onder regie van gemeenten opgestelde digitale 
publicatie over de transitie jeugdzorg  

Mw. Micky Adriaansens, bestuurder van Triade, 
en mw. Greet Bouman, bestuurder/directeur van 
Bureau Jeugdzorg Flevoland zijn tijdens de ronde 
aanwezig.  
Zij zullen kort ingaan op de gevolgen van de 

transitie voor de in Flevoland werkzame 
aanbieders van jeugdzorg en het Bureau 
Jeugdzorg Flevoland, en eventuele vragen van 
statenleden beantwoorden. 
De discussie vindt plaats in aanwezigheid van 

wethouder Winnie Prins van de gemeente 
Zeewolde, namens de Flevolandse gemeenten. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Opmerkingen/opvattingen meegeven aan de 
bestuurders ge let op inhoud van de mededeling 
en de digitale publicatie over de transitie 
jeugdzorg.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Het door u vastgestelde meerjarenbeleidkader 
jeugdzorg ambieert een naadloze overgang. 
Landelijk hebben IPO, VNG en Rijk afspraken 
gemaakt over de overgang. In een 
transitiearrangement hebben de gemeenten deze 
afspraken voor Flevoland uitgewerkt.  Medio 
november is het oordeel van de 
transitiecommissie stelselwijziging jeugd over dit 
arrangement beschikbaar gekomen.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Toezegging van gedeputeerde Witteman aan de 
Opinieronde over de Programmabegroting om PS 
te informeren over en te betrekken bij de 
meningsvorming over de transitie jeugdzorg  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

PS tijdig informeren over de stand van zaken van 
de transitie jeugdzorg in Flevoland, inclusief de 
wijze waarop de provincie zich beleidsmatig 
inzet voor een soepele overgang.       

  


