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Geachte Staatssecretarissen Teeven en Van Rijn, 

 

Naar aanleiding van uw brief (met kenmerk 174275) en de bijeenkomst op vrijdag 6 december jl. 

inzake aanvullende afspraken tussen gemeentelijke regio’s en Bureaus Jeugdzorg en Landelijk 

Werkende Instellingen op basis van de Regionale Transitiearrangementen, ontvangt u vanuit de 

wethouders van de vier gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland een reactie. 

 

Naar aanleiding van een analyse op de binnengekomen Regionale Transitiearrangementen 

(RTA’s) wordt geconcludeerd dat er met betrekking tot BJZ’s en de LWI’s nog weinig concrete 

afspraken tot stand zijn gekomen. Dit geldt ook voor het RTA van de regio Kop van Noord-

Holland. Graag informeren wij u over het proces dat momenteel wordt uitgevoerd in onze regio 

om tot deze concretisering van afspraken met BJZ en LWI’s te komen. 

 

Ten aanzien van jeugdreclassering en jeugdbescherming is in de Kop van Noord-Holland de 

intentie uitgesproken om deze diensten af te nemen bij Bureau Jeugdzorg, mits zij voldoen aan 

een aantal voorwaarden; 

1. certificering per 2015 

2.  inzicht in kostenopbouw 

3.  geen doorrekening eventuele frictiekosten op JB/JR naar gemeenten 

Ten aanzien van de organisatie van de toegang vinden er momenteel op basis van het 

inrichtingsplan Sociaal Domein Kop van Noord-Holland wijkscans plaats. Op basis van deze 

wijkscans zal de samenstelling van de sociaal wijkteams worden bepaald. In februari 2014 worden 

gesprekken gevoerd met BJZ op welke wijze de kennis en expertise van de medewerkers van BJZ 

in de gemeentelijke organisatie een plek gaan krijgen. Eveneens geldt hier de voorwaarde dat er 

geen enkele doorberekening van frictiekosten naar gemeenten plaats heeft. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de concretisering van de afspraken met de 

jeugdzorgaanbieders en in het bijzonder met BJZ. Met het inzicht in het door ons in gang gezette 

proces geven wij aan dat wij voldoen aan uw vraag om op korte termijn te komen tot 

concretisering van afspraken. 

Hoogachtend, bestuurders gemeenten regio Kop van Noord-Holland. 


