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Geachte commissieleden,
Met u is afgesproken dat wij u actief meenemen in de transitieprocessen Jeugdzorg, AWBZ-Wmo en de
veranderingen in verband met de (mogelijke) invoering van de Participatiewet. Hiervoor gebruiken wij
onder meer de uitloopavonden van de commissie Sociaal. De agenda van de uitloopavonden worden in
goed overleg tussen de betrokkenen (ambtelijk en bestuurlijk) voorbereid.
Op 29 augustus 2013 staat weer een uitloopavond gepland. Graag gaan wij dan met u in gesprek over:
Besturingsmodellen
Zoals u weet trekken de 14 gemeenten in Twente samen op bij het invulling geven aan de nieuwe
verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, AWBZ/Wmo, participatiewet en passend onderwijs. Niet
alleen omdat dit bij een beperkt aantal zware en gespecialiseerde jeugdzorgvormen wettelijk verplicht
wordt, maar vooral omdat regionaal samenwerken voor de hand ligt uit het oogpunt van efficiency en
effectiviteit.
De eerder opgestelde ‘Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente’ beschrijft de inhoudelijke Twentse
visie op de decentralisatie van de jeugdzorg en uitgangspunten voor de regionale samenwerking. Uw
Raad heeft deze nota op 26 maart 2013 vastgesteld.
De notitie ‘Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente’ (zie bijlage), is een eerste uitdieping en
concretisering van de eerder opgestelde visienota. Per zorgvorm is aangegeven hoe aangekeken wordt
tegen toegang, organisatie, uitvoering en inkoop. Hierbij wordt richting gegeven aan de schaal van
samenwerking. In de notitie zijn twee bestuurlijke principes geschetst als het gaat om zorgvormen die
regionaal worden ingeregeld: het ‘woonplaatsbeginsel’ en het ‘solidariteitsbeginsel’. De belangrijkste
kenmerken van beide modellen worden weergegeven. Daarbij wordt ingegaan op het verwachte effect
op enkele relevante afwegingscriteria. Deze criteria zijn afgeleid van de visienota en vallen dus binnen
het vastgestelde kader.
Tijdens de uitloopavond willen we u meenemen in de keuzes die worden voorgesteld. Om in de meeste
gevallen uit te gaan van het ‘woonplaatsbeginsel’, wat betekent dat de gemeente betaalt voor de
kinderen waar zij verantwoordelijk voor is (de GBA-woonplaats van de ouders is de maatstaf). En
slechts voor een aantal zorgvormen wordt het solidariteitsbeginsel voorgesteld.
De wijze van organisatie van bovenstaande (bestuurlijke) samenwerking tussen gemeente (de zgn.
‘Governance’) wordt op dit moment verder uitgewerkt.
Transitiearrangement
In het Bestuurlijk Overleg tussen het Rijk, VNG en IPO van 26 april jl. is overeengekomen dat op 31
oktober 2013 vanuit iedere regio in Nederland een ‘Transitiearrangement’ gereed moet zijn. Hierin staat
uitgewerkt hoe de samenwerkende gemeenten de zorgcontinuïteit (doorlopen van jeugdzorg aan de
bestaande klanten per 1 januari 2015) realiseren. Inmiddels hebben we de eerste gegevens ontvangen
over wat in een dergelijk transitiearrangement geregeld moet worden, maar dit roept nog veel vragen
op. We veronderstellen dat we u tijdens de uitloopavond meer informatie kunnen verstrekken over de
transitiearrangementen. In ieder geval kunnen u meenemen in het proces zoals we dat voorstaan om
tot een goede invulling van de transitiearrangementen te komen.
Mogelijk biedt de informatie u aanknopingspunten voor de discussie omtrent de ‘Motie gebruik outcomecriteria bij de transitie jeugdzorg’, welke is aangehouden tot de raadsvergadering van 10 september a.s.
Bijlage:
- Notitie: Samenwerken aan jeugdzorg in Twente
- Factsheet Transformatie Jeugdzorg Twente (mei 2013)
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