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Raadsvergadering 17 april 2012 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp:                      Drentse pilot transitie jeugdzorg    
 
Portefeuillehouder:           dhr. L.M. Kremers  
Behandelend ambtenaar: dhr. B.J. Deems 
Doorkiesnummer:             592 - 266 860 
E-mail adres:                    b.j.deems@tynaarlo.nl   
Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met het visiestuk van de Drentse pilot jeugd “ Als jeugd en toekomst tellen” 
2. Instemmen met het transformatieplan Drentse Jeugdzorg 2012 -2016   
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Transformatieplan Drentse pilot jeugdzorg 2012 -2016 (bijgevoegd)   
- Visiedocument “Als jeugd en toekomst tellen” (publieksversie) (ter inzage) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het rijk heeft in 2010 besloten dat de individuele gemeente in de komende jaren (tot 2015) 
verantwoordelijk en aanspreekbaar wordt voor de uitvoering van alle jeugd- en opvoedingshulp voor 
kinderen, jongeren en hun opvoeders in de gemeente. 
 
Inzet hierbij is om, door de verschillende onderdelen van deze brede jeugdzorg bij elkaar te brengen rond 
de natuurlijke leefroutes van jeugdigen en hun gezinnen, de zorg dichter bij huis te kunnen organiseren 
en beter integraal op elkaar af te kunnen stemmen.  
 
Gemeentes worden toegerust voor deze nieuwe taken door het aanpassen van de wettelijke kaders en 
het overhevelen van financiële middelen. 
 
Met de komst van de jeugdzorg richting gemeentes hebben de portefeuillehouders van de 12 Drentse 
gemeentes en provincie zich uitgesproken om zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de gehele 
jeugdzorgketen en de decentralisatie aan te grijpen om deze zorg aan jeugd verder te verbeteren. Dit 
heeft vorm gekregen middels de Drentse pilot jeugd. 
 
Als basis voor de Drentse pilot is afgesproken om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dit heeft 
geresulteerd in het visiestuk “ Als jeugd en toekomst tellen”. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen en 
uitgewerkt die als toetsingskader dienen van hoe de Drentse gemeentes en provincie vorm willen geven 
aan de transitie van de jeugdzorg in Drenthe. 
 
Vertrekpunt is de lokale autonomie van iedere gemeente. De pilot biedt echter de mogelijkheid om 
gezamenlijk op te trekken en wanneer gewenst onderdelen te ontwikkelen en te organiseren op regionaal 
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en/of mogelijk provinciaalniveau. Daarnaast geeft het rijk aan dat gemeentes t.a.v. van sommige taken, 
gezien de benodigde uitvoeringskracht op bovenlokaalniveau afspraken moeten maken over financiering 
van de verschillende vormen van zorg. 
 
Van denken naar doen; Transformatieplan Drentse jeugdzorg 2012 -2016 
 
Voor de implementatie van de visie “ als jeugd en toekomst tellen” is een transformatieplan opgesteld. 
Doel van het transformatieplan is om via een activiteitenplanning voor ’12 – ’16 de Drentse zorg voor 
jeugd in het perspectief van de decentralisatie (transformatie) van de jeugdzorg toekomstbestendig te 
maken.  
 
Binnen het transformatieplan is eveneens de projectorganisatie van de pilot vastgesteld. Waarbij de 
insteek is om zowel in regionaal verband ( 3 regio’s) als op provinciaalniveau een aantal elementen van 
de transformatie verder uit te werken. 
 

Vervolgprocedure 

Wanneer u instemt met het transformatieplan Drentse jeugdzorg zal op basis van dit plan de 
samenwerking rond de uitvoering van de pilot jeugd voortgezet worden. 
 
De landelijke transitieagenda zal richtinggevend zijn voor het Drentse transformatieplan. Wanneer in de 
transitieperiode zelfstandige keuzes gemaakt kunnen/moeten worden zal er vanuit de projectorganisatie 
nadere besluitvorming aan gemeentes en provincie worden gevraagd. 
 

Financiële consequenties 

Voor 2012 word een bijdrage van € 7.473,- gevraagd voor de Drentse pilot jeugd. Dekking voor deze 
middelen is gevonden binnen de decentralisatie uitkering CJG 2012. 

Adviezen 

De visie “Als jeugd en toekomst tellen” is breed in Drenthe gepresenteerd. Onder andere in een drietal 
regiobijeenkomsten voor organisaties, onderwijsinstellingen, Wmo raden, gemeenteraadsleden en 
statenleden. Vervolgens is de visie ter inspraak voorgelegd. De input vanuit de bijeenkomsten en via de 
inspraak is verwerkt in de uiteindelijke versie. 

Gevraagd besluit 

 
1.   Instemmen met het visiestuk van de Drentse pilot jeugd “ Als jeugd en toekomst tellen” 
2.   Instemmen met het transformatieplan Drentse Jeugdzorg 2012 -2016 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


