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Samenvatting 

Alle jeugdregio's zijn gestart met het opstellen van transitiearrangementen jeugdzorg. Daarin moet 
beschreven staan hoe de regio's bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 de continuïteit 
van zorg garanderen en hoe ze frictiekosten beperken. Uiterlijk 31 oktober a.s. moet in alle regio's 
een transitiearrangement jeugdzorg zijn opgesteld. In een brief van 12 juli jl. heeft minister 
Plasterk alle colleges van B&W geïnformeerd over de gemeentelijke samenwerking in regio's, 
onder andere op het gebied van jeugdzorg. 
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd monitort de voortgang van de decentralisatie 
jeugd. De Transitiecommissie is ingesteld door de staatssecretarissen van VWS en V&J, de VNG 
en het IPO, en wordt voorgezeten door Leonard Geluk. Afgesproken is dat de Transitiecommissie 
na 31 oktober a.s. alle arrangementen zal toetsen. 
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Ondersteuning beschikbaar STAF/ALG/U201301115 21 augustus 2013 
voor opstellen Lbr. 13/068 
transitiearrangementen jeugd 

Geacht college en gemeenteraad, 

Alle jeugdregio's zijn gestart met het opstellen van transitiearrangementen jeugdzorg. Daarin moet 
beschreven staan hoe de regio's bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 de continuïteit 
van zorg garanderen en hoe ze frictiekosten beperken. Uiterlijk 31 oktober a.s. moet in alle regio's 
een transitiearrangement jeugdzorg zijn opgesteld. In een brief van 12 juli jl. heeft minister 
Plasterk alle colleges van B&W geïnformeerd over de gemeentelijke samenwerking in regio's, 
onder andere op het gebied van jeugdzorg. 
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd monitort de voortgang van de decentralisatie 
jeugd. De Transitiecommissie is ingesteld door de staatssecretarissen van VWS en V&J, de VNG 
en het IPO, en wordt voorgezeten door Leonard Geluk. Afgesproken is dat de Transitiecommissie 
na 31 oktober a.s. alle arrangementen zal toetsen. 

Om regio's te ondersteunen bij het maken van dit transitiearrangement, heeft de V N G een 
Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd opgezet. In de VNG Ledenbrief van 
19 juli jl. zijn alle gemeenten hierover geïnformeerd. Medewerkers van het 
Ondersteuningsprogramma hebben de afgelopen weken met alle regio's meerdere malen contact 
gehad over de voortgang van de transitiearrangementen. Daarnaast kunnen regio's bij het 
Ondersteuningsprogramma terecht voor vragen over het opstellen van de transitiearrangementen. 
Veel gestelde vragen worden wekelijks met antwoord op de website www^vp^ļŵjeugdnļ 
gepubliceerd. 



In de aanloop naar 31 oktober a.s. worden alle transitiemanagers in de periode 1 9 augustus -
6 september door het Ondersteuningsprogramma benaderd voor een gesprek (telefonisch of 
bezoek ter plaatse). Tijdens dit gesprek zal een beeld ontstaan van hoe ver de regio's zijn met de 
arrangementen: wat ligt er al, wat is de status hiervan, wat moet nog worden gedaan en wat is de 
(extra) behoefte aan ondersteuning? 

Ondersteuningsaanbod 
Regio's kunnen tot 31 oktober a.s. gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van het 
Ondersteuningsprogramma. Het Ondersteuningsprogramma is bereikbaar via 3DJeugd@VNG.nl 
of 0 7 0 - 3 7 3 8 4 6 3 . Verder is er voor gemeenten en regio's ook ondersteuning mogelijk via het 
volgende aanbod: 

» Alle regio's kunnen het Ondersteuningsprogramma vragen om globale feedback op de 
concept transitiearrangementen: zowel inhoudelijk (aan de hand van het Transitieplan en 
de handreiking) als procesmatig (welke werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd). 
Regio's ontvangen binnen een week de feedback van het Ondersteuningsprogramma, in 
overleg wordt de vorm hiervan (telefonisch, schriftelijk, gesprek) bepaald. De feedback is 
geen oordeel, maar bedoeld als richtinggevend in de aanloop naar de beoordeling door de 
Transitiecommissie. 

» In de tweede helft augustus organiseert het Ondersteuningsprogramma drie learn Å share 
bijeenkomsten: 1 9 augustus (Zwolle), 2 6 augustus (Oss) en 3 0 augustus (Den Haag). 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen met het opstellen van de 
transitiearrangementen uit te wisselen en van elkaar te leren. Meer informatie en 
aanmelden via 3DJeuqd@VNG.nl. 

o De medewerkers van het Ondersteunìngsprogramma zijn voor het beantwoorden van 
vragen over de transitiearrangementen ook aanwezig op de netwerkdag voor 
transitiemanagers jeugd, georganiseerd door het Transitiebureau Jeugd op 6 september 
a.s. 

» In september vindt een aantal voorlichtingsbijeenkomsten rond de nieuwe Jeugdwet 
plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op het wetsvoorstel Jeugdwet, de 
transitiearrangementen, het gemeentelijk beleidsplan, toeleiding op passende hulp en 
transformatie in de jeugdsector en het informatiebeleid. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor medewerkers van gemeenten, provincies, zorgaanbieders, financiers en 
belanghebbende organisaties. Meer informatie over data en locaties en aanmelden staat 
op www.voordeieugd.nl. 

» Op 7 oktober vindt het Voor de Jeugd Festival plaats (Amsterdam). Tijdens dit Festival 
hebben gemeenten, zorgaanbieders, de onderwijs-, branche-, beroeps-, en 
cliëntorganisaties de mogelijkheid om met elkaar te praten en discussiëren over 
vernieuwingen in de jeugdzorg en de samenhang met andere transities. Begin september 
volgt meer informatie over het programma, dan start ook de inschrijving voor het Festival. 
Meer informatie: www.voordeieuqd.nl. 
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Overzicht 

Wanneer Wat 
Tot 31 oktober a.s. Ondersteuning regio's bij opstellen transitiearrangementen 

(o.a. giobaie feedback op concepten) 
12 augustus - 6 september Voortgangsgesprekken regio's en Ondersteunings-programma 
19, 26 en 30 augustus Learn A Share bijeenkomsten transitiearrangementen 
6 september Transitiemanagersdag 
5, 10, 12, 17, 19 en 24 september Voorlichtingsdagen nieuwe Jeugdwet 
7 oktober Festival Voor de Jeugd 

Ambassadeurs gemeentelijke samenwerking 
Om samenwerkingsvraagstukken in het Sociaal Domein (dus breed) op bestuurlijk niveau te 
kunnen ondersteunen worden door de VNG en het ministerie van BZK binnenkort ambassadeurs 
aangesteld. 
De komende periode zullen deze ambassadeurs primair regio's of gemeenten bezoeken waar op 
basis van de in mei 2013 gehouden inventarisatie nog vragen zijn over het gekozen 
samenwerkingsverband, congruentieaspecten of de inrichting en randvoorwaarden van de 
samenwerking. Het gaat bij dit laatste onder andere om de juridische basis, (toezicht op de) 
financiële risico's en/of regionale samenhang. Gemeenten of regio's waar een dergelijk 
samenwerkingsvraagstuk speelt kunnen ook zelf vanuit hun eigen behoefte een beroep doen op 
de ambassadeurs om bijvoorbeeld over de regionale afstemming te klankborden of samenwerking 
een Impuls te geven. De ambassadeurs worden nadrukkelijk ingezet op bestuurlijk niveau en dus 
voor bestuurlijke vraagstukken. De ambassadeurs zullen vanaf eind augustus in functie zijn. Over 
de organisatie, hun werkagenda en de verdere afstemming wordt u nader geïnformeerd. Tot die 
tijd kunt u vragen over het vervolgtraject stellen via sllmsamenwerken(5).vng.nl. 

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd 
De Transitiecommissie zal in de tweede helft van september gesprekken met alle regio's 
organiseren om een beeld te krijgen van gemeenten die (extra) kunnen worden bijgestaan. Eind 
oktober volgen weer gesprekken met alle regio's waarin de Transitiecommissie met regio's hun 
transitiearrangement bespreekt. Alle regio's worden hierover door de Transitiecommissie 
binnenkort uitgebreid geïnformeerd. 
Meer informatie bij de secretaris: Léon Poffé (info@transiiiecomrnissieieugd.nl). 
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Samenvattend 

Wie Wat Bereikbaar 

Ondersteuningsprogramma 
Transitiearrangementen Jeugd 

Ondersteunen van gemeenten 
bij het opstellen van de 
transitiearrangementen 

Helpdesk: 
3DJeuqd@VNG.nl 
070-3738463 

Bestuurlijke ambassadeurs 
gemeentelijke samenwerking 

Ondersteuning bij vragen over 
het gekozen 
samenwerkingsverband of de 
inrichting en randvoorwaarden 
van de samenwerking 

Secretaris: 
slimsamenwerken@vnq.nl 

Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd 

Monitoring voortgang 
decentralisatie jeugdzorg 
Toetsing transitie
arrangementen aan de eisen uit 
de Handreiking 

Secretaris: 
info@transitiecommissieieuqd.nl 

Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd 

Monitoring voortgang 
decentralisatie jeugdzorg 
Toetsing transitie
arrangementen aan de eisen uit 
de Handreiking 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

ìl QJ 

drs. C.J .G.M. de Vet 
Lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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