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 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 
 
 
 
Veldhoven, 23 oktober 2013 
 
 
Betreft:  
Schriftelijke vragen m.b.t. conclusies rapport “Klaar voor de start” van de gezamenlijke 
Rekenkamers van de B4 gemeenten in Brabant 
 
 
Geacht College, 
 
Afgelopen woensdag hebben de gezamenlijke Rekenkamers van de gemeenten ’s-
Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Eindhoven het rapport ‘Klaar voor de Start’ 
gepresenteerd. De conclusies geven aan dat de gemeenteraden niet klaar zijn voor 
invoering van het traject Jeugdzorg zoals beoogd. Dat geldt ook voor de strategische 
keuzes die dit jaar nog door de raden gemaakt moeten worden.  
De fractie van D66 maakt zich daar ernstig zorgen over. Wij hebben ons altijd 
voorstander getoond van de extra middelen die geïnvesteerd werden in een goede, 
zorgvuldige en soms zelfs versnelde transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar 
de gemeenten. 
 
Wij hebben de volgende vragen aan u: 

• Kunt u aangeven wat de doelstelling was van de extra middelen die ingezet 
zijn voor de transitie? 

• Kunt u ons aangeven welke onderdelen wel en welke onderdelen niet zijn 
gehaald? Dit graag zowel m.b.t. de extra middelen als met de reguliere inzet 
(taken) in het kader van de overdracht.  

• Kunt u aangeven of en zo ja op welke onderdelen uw visie m.b.t. het traject 
verschilt van dat van de gezamenlijke Rekenkamers? 

• Kunt u aangeven wat nu nog te doen staat om de gemeenten en hun raden 
wel in staat te stellen op adequate wijze de Jeugdzorg als taak uit te voeren.  

 
De conclusies van de Rekenkamers geven te denken over de stand van zaken in 
andere, kleinere gemeenten. 

• Kunt u aangeven hoe de situatie er bij deze gemeenten voor staat? Graag met 
een overzicht van zaken die nog uitgevoerd moeten worden, zie de vraag 
hierboven m.b.t. de B4 gemeenten.  
    

Wij hopen op een spoedig antwoord,  met vriendelijke groet 
 
Jeroen Hageman   Maruška Lestrade-Brouwer 
 
D66 Noord-Brabant 
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Bij brief van 23 oktober 2013, ingekomen op 24 oktober 2013, heeft u namens 

de D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld over een rapport dat is uitgebracht in opdracht van 

de Rekenkamer(commissies) van Eindhoven, Tilburg, Breda en 

’s-Hertogenbosch. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat de vier 

gemeenteraden op dit moment nog niet klaar zijn voor de overdracht van de 

jeugdzorg. 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

Om te beginnen willen wij u meegeven dat het gaat om een concept-

rapportage.  Deze is  in het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoor 

procedure in eerste instantie voorgelegd aan de betrokken colleges van B&W.  

Vervolgens is het niet aan ons maar aan de betrokken gemeenteraden om 

standpunten in te nemen over de aanbevelingen.  

 

 

1. Kunt u aangeven wat de doelstelling was van de extra middelen die ingezet zijn voor de 

transitie? 

 

In december 2012 hebben Provinciale Staten in het Beleidskader Jeugdzorg 

“versterken en loslaten” (voorstel 73/12A) voor wat betreft de provinciale inzet 

bij de transitie de volgende doelstellingen vastgesteld. 
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 Provinciale kennis en deskundigheid is eind 2014 overgedragen aan alle 

gemeenten in Brabant; 

 De provincie draagt actief bij aan het transitieproces. De overdracht heeft 

verantwoord plaatsgevonden; 

 Cliëntenparticipatie is eind 2014 op lokaal niveau geborgd; 

 De subsidierelatie met zorgaanbieders stopt per 1 januari 2015; 

 Er is een gezamenlijk commitment van provincie, gemeenten en BJZ over 

de veranderopgaven. 

 De subsidierelatie met K2 is per 1 januari 2016 afgebouwd. 

 Frictiekosten zijn minimaal en komen niet ten laste van de provinciale 

financiën. 

 Jeugdigen moeten geen last ervaren van de feitelijke overdracht (continuïteit 

van zorg). 

 

Tevens besloten Provinciale Staten  om het eerdere innovatiefonds om te 

vormen en te richten op een transformatie met actieve betrokkenheid van de 

gemeenten. Voor de periode 2013 en 2014 werd hiertoe de provinciale 

bijdrage verhoogd tot een jaarlijks bedrag van € 1.75 miljoen (Statenvoorstel 
59/11). 

 

 

2. Kunt u ons aangeven welke onderdelen wel en welke onderdelen niet zijn gehaald? Dit 

graag zowel m.b.t. de extra middelen als met de reguliere inzet (taken) in het kader van de 

overdracht. 

 

 Via het bestuurlijk en ambtelijk coördinatieplatform en door een actieve 

provinciale deelname aan de regionale aanjaagteams is een maximale 

kennisoverdracht gerealiseerd. Ook is het on line platform voor 

kennisoverdracht en samenwerking www.netwerkjeugd.nl gerealiseerd.  

 Door een versnelling (in de regio Noordoost en binnenkort ook in 

Zuidoost) hebben gemeenten praktijkervaring opgedaan met de inkoop 

van jeugdzorg.  

 In ipo-verband zijn landelijke afspraken gemaakt over zorgcontinuïteit.  

 Er zijn heldere afspraken gemaakt over een beëindiging van subsidies per 1 

januari 2015 en een afbouw van de provinciale subsidie aan de 

steunfunctie K2 per 1 januari 2016. 

 Wij zijn in overleg met gemeenten over een vernieuwde inzet van de 

huidige functies van Bureau Jeugdzorg en over een vernieuwde inzet van 

cliëntenparticipatie.  

 Er is een nieuwe subsidieregeling Transformatie jeugdzorg 2013-2014 

vastgesteld. Een eerste tranche van € 2 miljoen is  toegekend. Momenteel 

lopen 31 projecten waarbij in bijv. noordoost een informatie overdracht 

aan gemeenteraadsleden een onderdeel is.  

http://www.netwerkjeugd.nl/


  

  3/4 

Datum 

12 november 2013 

Ons kenmerk 

3493115 

 

 In samenwerking tussen PON en K2 is in 2012 gestart met de Brabantse 

Informatievoorziening Jeugd waarvoor wij een bedrag van   € 300.000- 

hebben toegekend. Dit traject is gericht op een analyse en goede 

overdracht van beleidsinformatie.  

 De vormgeving van het nieuwe stelsel is een verantwoordelijkheid van Rijk 

en gemeenten waarbij onze rol beperkt is tot het geven van advies. Ook 

landelijk zijn wij in ipo-verband niet betrokken bij de vormgeving van het 

nieuwe stelsel.  

 

 

3. Kunt u aangeven of en zo ja op welke onderdelen uw visie m.b.t. het traject verschilt van 

dat van de gezamenlijke Rekenkamers? 

 

Hoofdconclusie van het onderzoek is dat de vier genoemde gemeenteraden op 

dit moment nog niet klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg. De 

rekenkamer ziet wel verschillen tussen de vier raden maar voor alle vier geldt 

dat zij nog veel voorbereidingen moeten treffen voordat zij klaar zijn voor de 

overdracht. De vier raden hebben weinig zicht op de financiële 

randvoorwaarden van de transitie. Wij hebben het onderzoek inmiddels 

geagendeerd voor ons komend overleg met de B5.  

 

 

4. De conclusies van de Rekenkamers geven te denken over de stand van zaken in andere, 

kleinere gemeenten. Kunt u aangeven hoe de situatie er bij deze gemeenten voor staat? 

Graag met een overzicht van zaken die nog uitgevoerd moeten worden, zie de vraag 

hierboven m.b.t. de B4 gemeenten.  

 

Alle gemeenteraden hebben een beleidsvisie op de transitie vastgesteld. De 

concretisering hiervan zal al op korte termijn moeten worden opgepakt o.a. 

door een programma van eisen voor te contracteren jeugdhulp. Als provincie 

zijn wij hier in adviserende zin bij betrokken.. In opdracht van de Vereniging 

Brabantse Gemeenten  heeft het PON in juni 2013 een provincie breed 

onderzoek uitgebracht naar de betrokkenheid van raadsleden bij de drie 

decentralisaties binnen het sociaal domein. Een groot deel van de respondenten 

blijkt het landelijk besluitvormingsproces niet inzichtelijk te vinden 

(http://www.hetpon.nl/actueel/nieuws/publicatie-betrokkenheid-van-

raadsleden-bij-decentralisaties-rapportage-vbg-onderzoek/1791)   

 

De landelijk opererende Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) moet 

de voorbereidingen van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor 

jeugdhulp aan gemeenten volgen. Deze TSJ heeft twee kritische rapportages 

uitgebracht over de voortgang van het Rijksbeleid. Aan de hand van een 

stelselmeter vindt de commissie dat een overdracht per 1 januari 2015 nog 

steeds mogelijk is. 

 

http://www.hetpon.nl/actueel/nieuws/publicatie-betrokkenheid-van-raadsleden-bij-decentralisaties-rapportage-vbg-onderzoek/1791
http://www.hetpon.nl/actueel/nieuws/publicatie-betrokkenheid-van-raadsleden-bij-decentralisaties-rapportage-vbg-onderzoek/1791


  

  4/4 

Datum 

12 november 2013 

Ons kenmerk 

3493115 

 

Komend overgangsjaar blijven  wij ons als provincie richten op een maximale 

samenwerking met gemeenten via het concept “Samen Sturen”.  Hiervoor 

verwijzen wij naar het ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014.  

 

Landelijk houden wij ons in ipo-verband aan het Transitieplan dat samen met 

het Rijk en de VNG is opgesteld. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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