
MEMO  
 
Aan:   Gemeenteraad  
Betreft:  Informatie Regionaal transitie Arrangement (bijlage raadsvoorstel RTA) 
 
 
 Regionaal Transitiearrangement als eerste stap naar een nieuwe jeugdzorg 
 
Transitie jeugdzorg 
Per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg. De gemeenten in Drenthe 
geven hier vorm aan binnen de Drentse pilot jeugd. Na het vaststellen van het visiedocument “Als 
jeugd en toekomst tellen“ wordt er nu op regionaal (Drenthe), subregionaal en op lokaal niveau 
gewerkt aan de verdere uitwerking. 
 
Regionaal transitiearrangement 
Een belangrijk onderdeel is het regionaal transitiearrangement (afgekort RTA). Landelijk zijn 
gemeenten (VNG), provincies (IPO) en het rijk (VWS en VenJ) tot overeenstemming gekomen dat in 
2015 de continuïteit van zorg is geregeld voor jeugdigen die op dat moment jeugdzorg krijgen.  
 
De verschillende regio’s, waaronder Drenthe, dienen met de zorgaanbieders een transitiearrangement 
op te stellen. In dit arrangement moet in ieder geval zijn opgenomen; Hoe zij deze zorg gaan 
continueren, hoe zij de infrastructuur realiseren om deze zorg te kunnen bieden en hoe zij eventuele 
frictiekosten zoveel mogelijk beperken.  
 
Dit RTA moest 31 oktober gereed te zijn. Zo niet dan zou het rijk gaan bepalen hoe de continuïteit 
wordt geregeld en hebben betrokken partijen hier geen invloed op. 
 
Regio Drenthe 
Drenthe heeft er voor gekozen een RTA op te stellen voor 3 jaar, te starten in 2014 om zo de 
verandering in de jeugdzorg geleidelijk te laten verlopen.  
 
In het RTA is afgesproken dat het totale bedrag van de Drentse gemeenten (minus een landelijke en 
een regionale korting) beschikbaar wordt gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen. 
Zorgaanbieders bieden alle jeugdigen op basis van de huidige cijfers (17.750 jongeren) de nodige 
zorg. Daarnaast zullen zorgaanbieders inspanningen verrichten die er toe moeten leiden dat 
jeugdigen steeds meer in de lichtere vormen van zorg komen. Dit door onder andere in het 
voorliggende veld te investeren.  
 
Onzekerheden. 
Ondanks dat er een RTA voor de regio Drenthe ligt zijn er nog veel onzekerheden. Zo is er onder 
andere onduidelijkheid over; De daadwerkelijke vaststelling van de nieuwe jeugdwet, de 
daadwerkelijke beschikbare budgetten voor gemeenten en het uiteindelijke aantal cliënten in de zorg 
in relatie tot het aantal die nu in het RTA worden genoemd. 
 
Om dit te ondervangen zijn er een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen in het RTA. Deze 
hebben betrekking op de gemaakte financiële afspraken. Daarnaast is het arrangement geldig onder 
een aantal opgenomen voorbehouden. De voortgang van de transformatie en de randvoorwaarden bij 
de gemaakte afspraken zullen frequent worden geëvalueerd. 
 
Lokale autonomie.  
Met het afsluiten van het RTA moeten we tot 2017 concessies doen voor wat betreft ons eigen 
toegangsmodel en het werken met vouchers. 
 
Het voor Tynaarlo beschikbare budget voor 2015 en 2016 wordt ingezet voor de uitvoering van dit 
RTA. Een overgroot deel van dit budget wordt gebruikt voor het bekostigen van een jeugdzorgaanbod 
waarbij (al dan niet wettelijk verplicht) regionale/ bovenregionale samenwerking en gezamenlijke 
inkoop aan de orde is. Voor een individuele gemeente is dit of niet te organiseren of zijn de risico’s 
met betrekking tot enorme budgetoverschrijdingen veel te groot. 



 
Er liggen wel mogelijkheden om aandacht te besteden aan de, binnen onze visie “ Iedereen heeft 
talent”, benoemde uitgangspunten als: Richten op meedoen en ontplooiingskansen, gebruikmaken 
van de directe leefomgeving en inzet gericht op preventieve aanpak en collectieve voorzieningen. 
 
Gemeenten hebben op subregionaal en lokaal niveau een belangrijke rol in de sturing op het 
versterken van het zogenaamde voorliggende veld. Dit is een belangrijk element in de transformatie.  
Met de versterking van het voorliggende veld moet de toestroom naar zwaardere (duurdere) zorg 
worden verminderd.  
 
Tot slot. 
Het RTA is geen uitgewerkt plan te en er moet nog veel geregeld worden. Het is in eerste instantie 
bedoeld om de continuïteit voor de jeugdigen die in het overgangsjaar van zorg gebruik maken te 
waarborgen. Daarnaast is het in de regio Drenthe een raamwerk waarbinnen de betrokken partijen in 
de komende jaren aan de slag gaan met de transformatie van de jeugdzorg.  
 
Om regie te houden op het proces is geen RTA geen optie. Bij het ontbreken van een arrangement 
volgt er namelijk een aanwijzing van het rijk en zal er vanaf 2016 alsnog een hele exercitie met de 
zorgaanbieders moeten plaatsvinden om tot een daadwerkelijke transformatie van de jeugdzorg te 
komen 
 
 
 


