
De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 over naar de 
gemeente. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen Rijk, IPO en VNG van 26 april 2013 zijn 
afspraken gemaakt over het "overgangsjaar"2015. Onderdeel van deze afspraken is dat de 
gemeente in regionaal verband een transitiearrangement realiseert. Uiterlijk op 31 oktober 
2013 moet het regionale transitiearrangement Jeugd van onze regio Kop van Noord-Holland 
bij de landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd zijn ingeleverd op straffe van 
een aanwijzing van het ministerie. 

In het transitie arrangement zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van continuïteit in de 
zorg; het realiseren van de daarvoor benodigde infrastructuur en het beperken van de zgn. 
frictiekosten. Voor de beeldvorming deze laatste betreffen zo'n 40% van het budget 
Jeugdzorg. 

Het document betreft een voornemen, aangezien middels de recente septembercirculaire nog 
slechts sprake is van toewijzing van voorlopige budgeten. Dit voornemen is echter niet 
vrijblijvend; het is alleen bij te stellen op grond van het definitieve budget dat pas in de 
meicirculaire 2014 zal worden bekend gesteld of op grond van de toe-of afname van het 
zorgvolume. 

Deze inleiding is ontleend aan de RIB van 24 september j l . en heeft bij ons tot de volgende 
vragen geleid: 

1. Kunt u uitleggen op welke wijze de Raad door u na de afspraken in het eerder 
genoemde bestuurlijk overleg van april j l . betrokken is bij de voorbereiding van het 
regionale transitiedocument en op welke wijze tot op heden inzicht is geboden in het 
transitie document ? 

2. Kunt u aangeven op welke wijze u de zgn. frictiekosten beperkt en op welke wijze u 
daar de Raad in haar kader stellende rol bij heeft betrokken? 

3. Kunt u aangeven of in het transitiedocument criteria zijn opgenomen waarop de 
geboden zorg op kwaliteit en effectiviteit kan worden beoordeeld? Zo ja, is er dan ook 
in voorzien dat zorgaanbieders die dat inzicht niet bieden niet zullen worden 
gecontracteerd? 

4. In hoeverre is in het transitie document ruimte gegeven aan innovatie? Met andere 
woorden: zal er ruimte worden geboden aan nieuwe aanbieders? 

De W D zal afhankelijk van de beantwoording van deze vragen twee moties vreemd aan de 
orde van de dag indienen. 


