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Onderwerp: visienota jeugdzorg 

Advies: 
de raad voorstellen in te stemmen met: 

1. de geformuleerde inhoudelijke visie op de decentralisatie van de jeugdzorg binnen het 
sociale domein: 
a. We stellen het kind staat centraal; 
b. We vinden dat ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn; 
c. Waar nodig versterken we de opvoeding; 
d. Waarnodig versterken we de ondersteuning; Daar waar nodig nemen we de 

opvoeding over. 

Daarbij inzetten op (organisatorische elementen): 
a. Versterken van eigen kracht; 
b. Nadruk leggen op preventie en vroegsignalering; 
c. Ondersteuning zo dichtbij en integraal mogelijk bieden: één gezin- één plan 
d. Ondersteuning bieden zo intensief als nodig en zo lang als nodig; 
e. Ondersteuning bieden we vraaggericht, niet aanbod-gericht; 
f. Geven van vertrouwen aan professionals en organisaties, vermindering bureaucratie; 

2. de uitgangspunten voor de gemeentelijke samenwerking bij de 
decentralisatie van de jeugdzorg zijn: 
a. We nemen de regie, betrekken onze partners en organiseren cliëntparticipatie; 
b. We doen lokaal wat lokaal kan, bovenlokaal wat bovenlokaal moet; 
c. We maken experimenten mogelijk en trekken lessen; 
d. We ontwikkelen een simpel, betaalbaar en efficiënt stelsel 

3. en in te stemmen met de opdracht en aan de 14 colleges van B&W om de vraagstukken 
die hieruit voortvloeien uit te werken tot nadere keuzes op het gebied van regionale 
samenwerking en lokale uitvoering in een regionaal actieplan 2013. . 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Belangrijke inhoudelijke bouwstenen in de visienota zijn: 

1. We stellen het kind staat centraal; 
2. We vinden dat ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn; 
3. Waar nodig versterken we de opvoeding; 
4. Waarnodig versterken we de ondersteuning; Daar waar nodig nemen we de opvoeding 

over. 
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DaSTbij Willen WG ínZGttGn Op {oryanioaíOriSChG GlGîTìGntGn)! 

a. Versterken van eigen kracht; 
b. Nadruk leggen op preventie en vroegsignalering; 
c. Ondersteuning zo dichtbij en integraal mogelijk bieden: één gezin- één plan- één 

coördinator; 
d. Ondersteuning bieden zo intensief als nodig en zo lang als nodig; 
e. Ondersteuning bieden we vraaggericht, niet aanbod-gericht; 
f. Geven van vertrouwen aan professionals en organisaties en daarmee vermindering 

van bureaucratie en administratieve lasten. 

De inhoudelijke en organisatorische bouwstenen/elementen vormen het kader waaraan het nog te 
formuleren beleid en te maken afspraken getoetst kunnen worden. 

Aanleiding: 
Nagenoeg alle taken op het gebied van de Jeugdzorg worden naar verwachting per 1 januari 
2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg in al haar facetten en kunnen gemeenten gaandeweg tot betere afstemming komen 
met andere ontwikkelingen in het sociale domein. Een integrale benadering van maatschappelijke 
problemen, "één gezin- één plan- één coördinator", komt daarmee dichterbij. 
De veertien Twentse gemeenten hebben besloten om regionaal samen op te trekken op het 
gebied van de decentralisatie van jeugdzorgtaken en de Wet maatschappelijke ondersteuning om 
zo ook gezamenlijk te kunnen beoordelen welke taken in het kader van de nog vast te stellen 
nieuwe 'Jeugdweť en Wet maatschappelijke ondersteuning op regionale schaal uitgevoerd 
moeten worden en/of samen opgepakt kunnen worden. Het doel is om te komen tot een vraag 
gestuurd, effectief en efficiënt en betaalbaar jeugdzorgstelsei in Twente. Daarbij wordt het "recht 
op zorg vervangen door een "plicht tot adequate opvoeding", leder kind moet immers gezond en 
veilig kunnen opgroeien. 
De afgelopen periode is vee! inspanning verricht om grip te krijgen op het complexe domein van 
de jeugdzorg, zijn inventarisaties verricht, is studie gemaakt van verschillende deelonderwerpen 
door ambtelijke werkgroepen en zijn uitgangspunten opgesteld. Uit al het verzamelde en 
beschikbare materiaal is de "Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" opgesteld. 
Bijgaand treft u de "Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" aan. In deze nota staat zoals 
gezegd de inhoudelijke Twentse visie op de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook zijn 
uitgangspunten voor de regionale samenwerking geformuleerd. Daarmee is deze Visienota een 
verdieping en concretisering van de eerder opgestelde/vastgestelde 'Startnotitie Transitie 
Jeugdzorg Twente ' en van het 'Actieplan 1

e Fase Transformatie Jeugdzorg Twente ' . Tevens is 
het de basis voor de 2

e fase Transformatie Jeugdzorg Twente. Als bijlage bij de Visienota treft u, 
onder de titel "Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente" , een eerste rapportage over de 
omvang aan dienstverlening zoals deze nu plaatsvindt aan. 
Deze Visienota is onderdeel van een ambitieus ontwikkelproces. De opgave waar gemeenten voor 
staan draait om vernieuwing van zowel de inhoud van de zorg en ondersteuning aan kinderen, 
jongeren en hun opvoeders als mede de onderliggende structuren, processen en werkwijzen. 

Doelstelling: 
De inhoudelijke visie vormt het toetsingskader voor de nadere invulling en uitwerking van de 
decentralisatie jeugdzorg in Twente. 

Belangrijke inhoudelijke bouwstenen in de visienota zijn: 
1. We stellen het kind staat centraal; 
2. We vinden dat ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn; 
3. Waar nodig versterken we de opvoeding; 
4. Waarnodig versterken we de ondersteuning; Daar waar nodig nemen we de opvoeding 

over. 

Daarbij willen we inzetten op (organisatorische elementen): 
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1. Versterken van eigen kracht; 
2. Nadruk leggen op preventie en vroegsignalering; 
3. Ondersteuning zo dichtbij en integraal mogelijk bieden: één gezin- één plan- één 

coördinator; 
4. Ondersteuning bieden zo intensief als nodig en zo lang als nodig; 
5. Ondersteuning bieden we vraaggericht, niet aanbod-gericht; 
6. Geven van vertrouwen aan professionals en organisaties en daarmee vermindering 

van bureaucratie en administratieve lasten. 

De uitgangspunten voor de gemeentelijke samenwerking bij de 
decentralisatie van de jeugdzorg: 

a. We nemen de regie, betrekken onze partners en organiseren cliëntparticipatie; 
b. We doen lokaal wat lokaal kan, bovenlokaal wat bovenlokaal moet; 
c. We maken experimenten mogelijk en trekken lessen; 
d. We ontwikkelen een simpel, betaalbaar en efficiënt stelsel 

Oplossing: 
1. De inhoudelijke visie biedt aanknopingspunten voor transformatie van het 

jeugdzorgstelsel. 

De jeugdzorg is op dit moment sterk versnipperd en verkokerd georganiseerd. Er zijn 
diverse financieringsstromen, gekoppeld aan de aard van problematiek van kinderen, 
jongeren en hun opvoeders. Ook zijn er verschillende toegangspoorten naar de jeugdzorg, 
terwijl het aanbod niet integraal wordt aangeboden. Een transformatie van het 
jeugdzorgstelsel is zowel inhoudelijk (betere en duurzamere zorg voor jeugdigen) als 
financieel (de kosten nemen tot nu toe jaarlijks toe, terwijl bij de decentralisatie een 
korting wordt toegepast door het Rijk) noodzakelijk. 
Vooral de organisatorische elementen bieden aanknopingspunten voor transformatie van 
het jeugdzorgstelsel. 

2. Er wordt aangesloten bij en voortgebouwd op de door de V N G opgestelde visie op sociale 
domein. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg in al haar facetten en kunnen 
gaandeweg tot betere afstemming komen met andere ontwikkelingen in het sociale 
domein. De filosofie van een gezin- een- plan- een coördinator, een integrale benadering 
van maatschappelijke problemen komt daarmee dichter bij. 
De V N G heeft in de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" van oktober 2012 een 
visie uitgewerkt om te komen tot een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale 
domein. De "Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" sluit hier bij aan en bouwt hier 
op voort. 

3. In Twente bestaat een rijke traditie van regionale samenwerking. 

Bij het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun opvoeders wordt 
al nauw samengewerkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg en bij de realisatie van 
Centra voor Jeugd en gezin. Ook op het gebied van de Wmo en bij de decentralisatie van 
de AWBZ-funct ies begeleiding en kortdurend verblijf naar de Wmo, maatregelen op het 
gebied van passend onderwijs en de invoering van de participatiewet wordt 
samengewerkt. Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg kan deze lijn worden voortgezet. 

4. Bovenlokale samenwerking wordt voor een aantal taken verplichtend opgelegd en biedt 
voor een aantal andere taken mogelijk eff iciencyvoordelen. 

In de concept Jeugdwet wordt bovenlokale samenwerking verplicht gesteld voor onder 
meer de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg. Hetzelfde 
geldt voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) dat moet worden 
aangesloten bij het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG). 
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Voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun 
opvoeders is niet gelijk duidelijk of dit het beste op lokale dan wel op bovenlokale schaal 
kan worden georganiseerd en/of uitgevoerd. Een belangrijk criterium hierbij is of regionale 
samenwerking leidt tot efficiencyvoordelen. Dit heeft te maken met de mate waarin het 
benodigde aanbod specialistisch van aard is en/of de mate waarin bepaalde problematiek 
voorkomt. Daarbij ís de stelregel: hoe gespecialiseerder het aanbod, hoe logischer het is 
bovenlokaal samen te werken. 

5. De visienota vormt een goede basis voor een Actieplan 2 e fase Transformatie Jeugdzorg. 

Er wordt nog volop gewerkt aan de vertaling van het regeerakkoord naar concrete 
beleidsmaatregelen, die vervolgens moeten worden omgezet in wetsteksten, die daarna 
parlementair behandeld moeten worden. Desondanks zal er in de eerste maanden van 
2013 een werkplanning voor 2013 en 2014 worden opgeleverd (Actieplan 2 e fase 
Transformatie Jeugdzorg). Het is goed mogelijk dat deze planning op grond van rijksbeleid 
bijgesteld zal moeten worden, maar het is belangrijk nu vaart te maken om klaar te zijn 
voor de nieuwe jeugdzorgtaken. 

Effecten: 
Op regionaal en gemeentelijk niveau voorwaarden scheppen dat kinderen gezond en veilig kunnen 
opgroeien. 

Planning: 
De Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente wordt in alle 14 Twentse gemeenten in college of 
raad vastgesteld en is een belangrijke bouwsteen voor het Actieplan 2 e fase Transformatie 
Jeugdzorg Twente. 

Financiële consequenties: 
De decentralisatie van de gehele jeugdzorg naar de (samenwerkende) gemeenten gaat gepaard 
met een bezuinigingstaakstelling van ca. 15- 17,596 ten opzichte van de huidige uitgaven voor 
jeugdzorg. Hoe deze taakstelling precies moet worden ingevuld is nog niet duidelijk. Binnen de 
gemeentelijke begroting gaan wij er van uit dat de middelen leidend zijn. Uitvoering moet 
derhalve plaatsvinden binnen de decentralisatiegelden. 

Personele consequenties: 
De voorbereidingen op de transitie en transformatie van de jeugdzorg voltrekken zich voor een 
groot deel in de vorm van samenwerking met de 14 Twentse gemeenten. Naar mate de 
overdracht van taken naar de gemeente dichterbij komt, zal steeds meer gemeentelijke inzet 
nodig zijn. De huidige beschikbare personele capaciteit is niet toereikend om deze taken op te 
pakken! 

Juridische consequenties: 
Voor de overdracht van jeugdzorgtaken is een juridisch kader nodig. Het wachten is op 
definitieve wetgeving, waarin de juridische positie van de gemeente en anderen wordt geduid. 

Informatisering I Automatisering: 
Ook op het gebied van informatisering en gegevensoverdracht zal het nodige van de gemeenten 
worden gevraagd. Op dit moment vindt op Twents niveau een verkenning plaats. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
De Wmo-raad heeft inmiddels een reactie gegeven op de visienota. 
De Wmo-raad stelt vast dat de visienota nog niet rijp is voor een formeel advies omdat in de 
visienota nog niet wordt aangegeven wat er in onze gemeente concreet gaat gebeuren. De 
visienota roept daardoor bij de Wmo-raad meer vragen op dan er antwoorden (kunnen) worden 
gegeven. 
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Wij kunnen ons deze reactie van de Wmo-raad wel voorstellen. De visienota is bedoeld om samen 
(als Twentse gemeenten) een basis te leggen voor de richting van het jeugdzorgbeleid en 
daarvoor gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. De verdere uitwerking en concretisering zal 
hierop worden gebaseerd. Wij zullen daarbij de vragen en kanttekeningen van de Wmo-raad 
betrekken. Daarbij realiseren wij ons zeer wel dat de beleidsontwikkeling op rijksniveau 
vooralsnog niet uitgekristalliseerd is en dat ook voor ons als samenwerkende gemeenten 
eveneens nog veel onduidelijk is en ook wij nog veel vragen hebben. Dat ontslaat ons niet om te 
anticiperen op de veranderingen 

Communicatie: 
De visienota is/ gepubliceerd op de website van de regio Twente en voor advies voorgelegd aan 
de Wmo-raad. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 



Punt 

1 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De veertien Twentse gemeenten hebben besloten om samen te werken op het gebied van 
de decentralisatie van jeugdzorgtaken, om zo gezamenlijk te beoordelen welke taken in het 
kader van de nog vast te stellen nieuwe wet 'Jeugdhulp', op regionale schaal uitgevoerd 
kunnen worden. De afgelopen periode is inspanning verricht om grip te krijgen op dit 
complexe domein, zijn inventarisaties verricht, is studie gemaakt van verschillende 
deelonderwerpen door ambtelijke werkgroepen, zijn uitgangspunten opgesteld. 

Uit al het verzamelde en beschikbare materiaal is de visie nota: "Transformatie Jeugdzorg 
Twente" opgesteld. 

We vragen om in te stemmen met: 
7. de geformuleerde inhoudelijke visie op de decentralisatie van de jeugdzorg binnen het 

sociale domein; 
2. de geformuleerde uitgangspunten voor de gemeentelijke samenwerking bij de 

decentralisatie van de jeugdzorg; 
3. de opdracht en aan de 14 colleges van B&Wom de vraagstukken die hieruit voortvloeien 

uit te werken tot nadere keuzes op het gebied van regionale samenwerking en lokale 
uitvoering. 

De visienota is een onderdeel van een ambitieus ontwikkelproces. Het vraagt om 
verdere uitwerking en verdieping. Mede door de rapportage 'Feiten «S Cijfers', de provinciale 
Routekaart die met gemeenten en Provincie is opgesteld en de bevestiging van de decentralisatie 
in het Regeerakkoord Rutte II, zijn wij ervan overtuigd dat regionale samenwerking onverminderd 
moet doorgaan. De gezamenlijke visie is daarmee de basis voor de verdere uitwerking en 
concretisering van deze visie op zowel lokaal als regionaal niveau. 

Aanleiding: 
Nagenoeg alle taken op het gebied van de Jeugdzorg worden naar verwachting per 1 januari 
2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg in al haar facetten en kunnen gemeenten gaandeweg tot betere afstemming komen 
met andere ontwikkelingen in het sociale domein. Een integrale benadering van maatschappelijke 
problemen, "één gezin- één plan- één coördinator", komt daarmee dichterbij. 
De veertien Twentse gemeenten hebben besloten om regionaal samen op te trekken op het 
gebied van de decentralisatie van jeugdzorgtaken en de Wet maatschappelijke ondersteuning om 
zo ook gezamenlijk te kunnen beoordelen welke taken in het kader van de nog vast te stellen 
nieuwe 'Jeugdwet ' en Wet maatschappelijke ondersteuning op regionale schaal uitgevoerd 
moeten worden en/of samen opgepakt kunnen worden. Het doel is om te komen tot een vraag 
gestuurd, effectief en efficiënt en betaalbaar jeugdzorgstelsel in Twente. Daarbij wordt het "recht 
op zorg vervangen door een "plicht tot adequate opvoeding", leder kind moet immers gezond en 
veilig kunnen opgroeien. 
De afgelopen periode is veel inspanning verricht om grip te krijgen op het complexe domein van 
de jeugdzorg, zijn inventarisaties verricht, is studie gemaakt van verschillende deelonderwerpen 
door ambtelijke werkgroepen en zijn uitgangspunten opgesteld. Uit al het verzamelde en 
beschikbare materiaal is de "Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" opgesteld. 
Bijgaand treft u de "Vis ienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" aan. In deze nota staat zoals 
gezegd de inhoudelijke Twentse visie op de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook zijn 
uitgangspunten voor de regionale samenwerking geformuleerd. Daarmee is deze Visienota een 
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verdieping en concretisering van de eerder opgestelde/vastgestelde 'Startnotitie Transitie 
Jeugdzorg Twente ' en van het 'Actieplan 1 e Fase Transformatie Jeugdzorg Twente ' . Tevens is 
het de basis voor de 2 e fase Transformatie Jeugdzorg Twente. Als bijlage bij de Visienota treft u, 
onder de titel "Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente" , een eerste rapportage over de 
omvang aan dienstverlening zoals deze nu plaatsvindt aan. 
Deze Visienota is onderdeel van een ambitieus ontwikkelproces. De opgave waar gemeenten voor 
staan draait om vernieuwing van zowel de inhoud van de zorg en ondersteuning aan kinderen, 
jongeren en hun opvoeders als mede de onderliggende structuren, processen en werkwijzen. 

Doelstelling: 
De inhoudelijke visie vormt het toetsingskader voor de nadere invulling en uitwerking van de 
decentralisatie jeugdzorg in Twente. 

Belangrijke inhoudelijke bouwstenen in de visienota zijn: 
a. We stellen het kind staat centraal; 
b. We vinden dat ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn; 
c. Waar nodig versterken we de opvoeding; 
d. Waarnodig versterken we de ondersteuning; Daar waar nodig nemen we de opvoeding 

over. 

Daarbij willen we inzetten op (organisatorische elementen): 
a. Versterken van eigen kracht; 
b. Nadruk leggen op preventie en vroegsignalering; 
c. Ondersteuning zo dichtbij en integraal mogelijk bieden: één gezin- één plan- één 

coördinator; 
d. Ondersteuning bieden zo intensief als nodig en zo lang als nodig; 
e. Ondersteuning bieden we vraaggericht, niet aanbod-gericht; 
f. Geven van vertrouwen aan professionals en organisaties en daarmee vermindering van 

bureaucratie en administratieve lasten. 

De inhoudelijke en organisatorische bouwstenen/elementen vormen het kader waaraan het nog te 
formuleren beleid en te maken afspraken getoetst kunnen worden. 

Oplossing: 

1. De inhoudelijke visie biedt aanknopingspunten voor transformatie van het 
ieugdzorgstelsel. 

De jeugdzorg is op dit moment sterk versnipperd en verkokerd georganiseerd. Er zijn 
diverse financieringsstromen, gekoppeld aan de aard van problematiek van kinderen, 
jongeren en hun opvoeders. Ook zijn er verschillende toegangspoorten naar de jeugdzorg, 
terwijl het aanbod niet integraal wordt aangeboden. Een transformatie van het 
jeugdzorgstelsel is zowel inhoudelijk (betere en duurzamere zorg voor jeugdigen) als 
financieel (de kosten nemen tot nu toe jaarlijks toe, terwijl bij de decentralisatie een 
korting wordt toegepast door het Rijk) noodzakelijk. 
Vooral de organisatorische elementen bieden aanknopingspunten voor transformatie van 
het jeugdzorgstelsel. 

2. Er wordt aangesloten bij en voortgebouwd op de door de V N G opgestelde visie op sociale 
domein. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg in al haar facetten en kunnen 
gaandeweg tot betere afstemming komen met andere ontwikkelingen in het sociale 
domein. De filosofie van een gezin- een- plan- een coördinator, een integrale benadering 
van maatschappelijke problemen komt daarmee dichter bij. 
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De V N G heeft in de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" van oktober 2012 een 
visie uitgewerkt om te komen tot een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale 
domein. De "Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente" sluit hier bij aan en bouwt hier 
op voort. 

3. In Twente bestaat een rijke traditie van regionale samenwerking. 

Bij het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun opvoeders wordt 
al nauw samengewerkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg en bij de realisatie van 
Centra voor Jeugd en gezin. Ook op het gebied van de Wmo en bij de decentralisatie van 
de AWBZ-funct ies begeleiding en kortdurend verblijf naar de Wmo, maatregelen op het 
gebied van passend onderwijs en de invoering van de participatiewet wordt 
samengewerkt. Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg kan deze lijn worden voortgezet. 

4. Bovenlokale samenwerking wordt voor een aantal taken verplichtend opgelegd en biedt 
voor een aantal andere taken mogelijk eff iciencyvoordelen. 

In de concept Jeugdwet wordt bovenlokale samenwerking verplicht gesteld voor onder 
meer de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg. Hetzelfde 
geldt voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) dat moet worden 
aangesloten bij het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG). 
Voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun 
opvoeders is niet gelijk duidelijk of dit het beste op lokale dan wel op bovenlokale schaal 
kan worden georganiseerd en/of uitgevoerd. Een belangrijk criterium hierbij is of regionale 
samenwerking leidt tot eff iciencyvoordelen. Dit heeft te maken met de mate waarin het 
benodigde aanbod specialistisch van aard is en/of de mate waarin bepaalde problematiek 
voorkomt. Daarbij is de stelregel: hoe gespecialiseerder het aanbod, hoe logischer het is 
bovenlokaal samen te werken. 

5. De visienota vormt een goede basis voor een Actieplan 2 e fase Transformatie Jeugdzorg. 

Er wordt nog volop gewerkt aan de vertaling van het regeerakkoord naar concrete 
beleidsmaatregelen, die vervolgens moeten worden omgezet in wetsteksten, die daarna 
parlementair behandeld moeten worden. Desondanks zal er in de eerste maanden van 
2013 een werkplanning voor 2013 en 2014 worden opgeleverd (Actieplan 2 e fase 
Transformatie Jeugdzorg). Het is goed mogelijk dat deze planning op grond van rijksbeleid 
bijgesteld zal moeten worden, maar het is belangrijk nu snelheid te maken om klaar te zijn 
voor de nieuwe jeugdzorgtaken. 

Effecten: 
Op regionaal en gemeentelijk niveau voorwaarden scheppen dat kinderen gezond en veilig kunnen 
opgroeien. 

Planning: 
De Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente wordt in alle 14 Twentse gemeenten in college of 
raad vastgesteld en is een belangrijke bouwsteen voor het Actieplan 2 e fase Transformatie 
Jeugdzorg Twente. 

Communicatie: 
De visienota is/ gepubliceerd op de website van de regio Twente en voor advies voorgelegd aan 
de Wmo-raad. 

Advies Wmo-raad: 
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De Wmo-raad stelt vast dat de visienota nog niet rijp is voor een formeel advies omdat in de 
visienota nog niet wordt aangegeven wat er in onze gemeente concreet gaat gebeuren. De 
visienota roept daardoor bij de Wmo-raad meer vragen op dan er antwoorden (kunnen) worden 
gegeven. 

Wij kunnen ons deze reactie van de Wmo-raad wel voorstellen. De visienota is bedoeld om samen 
(als Twentse gemeenten) een basis te leggen voor de richting van het jeugdzorgbeleid en 
daarvoor gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. De verdere uitwerking en concretisering zal 
hierop worden gebaseerd. Wij zullen daarbij de vragen en kanttekeningen van de Wmo-raad 
betrekken. Daarbij realiseren wij ons zeer wel dat de beleidsontwikkeling op rijksniveau 
vooralsnog niet is uitgekristalliseerd en dat ook voor ons als samenwerkende gemeenten 
eveneens nog veel onduidelijk is en ook wij nog veel vragen hebben. Dat ontslaat ons niet om te 
anticiperen op de veranderingen in de jeugdzorg en ons voor te bereiden op de ontwikkelingen die 
op ons afkomen. 

Bijlagen: 
Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente 
Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de geformuleerde inhoudelijke visie op de decentralisatie van de 

jeugdzorg; 
2. In te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten voor de regionale samenwerking bij 

de decentralisatie van de jeugdzorg; 
3. Om samen met de 14 Twentse gemeenten de vraagstukken die hieruit voortvloeien uit te 

werken tot nadere keuzes op het gebied van regionale samenwerking en lokale uitvoering. 

Nijverdal, 26 februari 2013 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, de burgemeester, 

F. Dijkstra M B A , mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 

Nr. 13INT00668 Nijverdal, 23 april 2013 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Drs. K. Zomer mevr. A . H . Raven BA. 


