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Raadsvergadering d.d. 16 november 2010 agendapunt 14  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 02 november 2010 
 
Onderwerp:          Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo  
Portefeuillehouder:   Dhr. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Deems 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 860  
E-mail adres:   b.j.deems@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    Het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo  
                                              vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo (bijgevoegd) 
-   Concept convenant CJG (ter inzage) 
-   Communicatieplan CJG (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Landelijke opdracht 
Vanuit het rijk ligt er voor alle gemeenten de opdracht om per 2011 een functionerend Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) te hebben met minimaal 1 fysiek inlooppunt. De eisen waaraan een CJG moet 
voldoen zijn door het rijk vastgesteld in een basismodel CJG.  
Doel van het CJG is om versnippering van lokaal jeugdbeleid te voorkomen en meer samenhang in 
jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg te brengen. Het CJG heeft drie belangrijke functies: 
• Een laagdrempelig inlooppunt voor informatie en advies.  
• Een opvoed – en opgroeipraktijk (Jeugdgezondheidszorg taken + wettelijke taken Wmo) 
• Zorg dragen voor een sluitende aanpak (één gezin -  één plan) 
  
Centrum voor jeugd en Gezin Tynaarlo 
Hoewel de naam anders doet vermoeden wordt het CJG geen nieuw fysiek centrum en komen er geen 
nieuwe loketten. In Tynaarlo is het CJG de verzamelnaam voor alle activiteiten en uitvoerende taken die 
plaatsvinden in het kader van de sluitende keten aanpak. Van het verstrekken van informatie en advies 
tot het bieden van licht pedagogische hulp. Onder de paraplu van het CJG vallen onder andere: de 
uitvoerende taken van Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de taken van de schoolarts (GGD), het 
schoolmaatschappelijk werk en de netwerkoverleggen rond zorgsignalen m.b.t. jeugd. Hiermee streven 
we naar een optimaal verloop van signaal tot zorg (actie). 
 
Uitgangspunt bij het ontwikkelen van een CJG is geweest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
voorzieningen en instrumenten. Met als inzet uit te gaan van de bestaande taken en functies zoals die nu 
door de betrokken partijen worden uitgevoerd. Dit is in de uitwerking van de front-Office en back- Office 
leidend geweest. 
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Voor het front-Office (inlooppunt voor informatie en advies) is er voor gekozen om het Wmo loket als 
algemeen loket te laten functioneren. Aangevuld met de consultatiebureaus als CJG ingang voor ouders. 
Het jongerenwerk krijgt een belangrijke functie als CJG ambassadeur naar de doelgroep 12+ via de 
scholen en jeugdsosen in de drie kernen. Dit alles aangevuld met een digitaal CJG.  
 
Daarnaast is er gekozen om met de natuurlijke partners (maatschappelijk werk, JGZ en bureau 
Jeugdzorg) de back office te vormen. Dit door het samenstellen van een kernteam CJG waarin de 
afstemming en zorgcoördinatie plaatsvindt. De gemeente vervult de regie functie door de procesregisseur 
te leveren. 
 
In het Ontwikkelingsplan zijn de structuren en inhoudelijke invulling van het CJG verder uitgewerkt 
Tynaarlo verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de visie, missie en doelen van het CJG in het 
ontwikkelingsplan opgenomen en bevat het plan een financiële paragraaf. 

Vervolgprocedure 

Het ontwikkelingsplan dient als leidraad voor de implementatie van het CJG Tynaarlo en als onderligger 
voor het af te sluiten convenant. Waarmee de betrokken partijen zich aan het ontwikkelingsplan 
committeren. Het streven is om in Januari 2011 het CJG officieel te openen. 

Financiële consequenties 

In 2011 ontvangt de gemeente Tynaarlo via de Brede Doel Uitkering CJG nog een incidentele bijdrage 
van €  541.772,- voor de uitvoering van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en de vorming van het CJG.  
 
Vanaf 2012 worden de middelen uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds, 
onder de voorwaarde dat er een landelijke dekking is van CJG ’s. Dit volgens een brief van het 
programmaministerie Jeugd en Gezin van 9 januari 2008.  
 
De hoogte van deze decentralisatie- uitkering die aan het gemeentefonds wordt toegevoegd is nog niet 
duidelijk. Mocht blijken dat er te weinig middelen structureel aan het gemeentefonds worden toegevoegd, 
dan zal de raad opnieuw moeten overwegen hoe het een en ander gefinancierd wordt. 
 
Wanneer duidelijk is hoeveel structurele middelen er vanaf 2012 door het rijk beschikbaar worden gesteld 
voor het CJG en jeugdgezondheidszorg zal de raad opnieuw worden geïnformeerd en worden gevraagd 
om een besluit te nemen over 2012 e.v. 

Adviezen 

De stuurgroep CJG (vertegenwoordiging van kernpartners) gaat inhoudelijk akkoord met het 
ontwikkelingsplan CJG. 
De Wmo adviesraad heeft een positieve reactie gegeven over het ontwikkelingsplan CJG  

Gevraagd besluit 

Het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo vaststellen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


