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 Raadsmemo 

Datum:  19 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, Maatschappelijke Ontwikkeling  

Onderwerp:  Eindrapportage Transitiecommissie Transitie arrangementen Jeugdzorg 

 

1. Aanleiding 

Op 12 november 2013 hebben staatssecretarissen Van Rijn en Teeven de eindrapportage van 

de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze 

onafhankelijke commissie heeft getoetst in hoeverre de Regionale Transitiearrangementen 

voldoen aan de eisen op het gebied van zorgcontinuïteit, behouden van zorginfrastructuur en 

beperken van frictiekosten. Het Regionale Transitiearrangement Jeugdzorg Twente is 

geagendeerd voor uw raadsvergadering op 17 december 2013 en wordt voorafgaand daaraan 

besproken in de commissie Algemeen op 26 november aanstaande. Met deze memo 

informeer ik u over de bevindingen van de Transitiecommissie en de eindrapportage. Zodat u 

dit desgewenst kunt betrekken bij de behandeling van het transitie arrangement in commissie 

en raad.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De Transitiecommissie stelt dat het proces van de totstandkoming van de Regionale Transitie-

arrangementen waardevol is gebleken en beveelt aan de samenwerking tussen gemeenten, 

Bureaus Jeugdzorg, aanbieders en huidige financiers op regionaal niveau voort te zetten. 

Deze afspraak hebben wij in Twente al met de aanbieders en huidige financiers gemaakt. 

 

Vanwege onduidelijkheid over het macrobudget zijn volgens de Transitiecommissie de doel-

stellingen nog niet gehaald. Hiervoor is meer duidelijkheid nodig over het macrobudget. De 

Transitiecommissie concludeert dat geen enkele regio voldoet aan alle eisen.  

 

Er zijn 11 regio’s die of al met aanbieders afspraken hebben gemaakt over zorgcontinuïteit en 

behoud van zorginfrastructuur of met helderheid over het beschikbare budget snel tot 

afspraken kunnen komen.  
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De Transitiecommissie benoemt een grote middengroep van 28 regio’s die met extra 

maatregelen, processtappen en voorbereidende werkzaamheden nog tijdig afspraken met 

aanbieders kunnen realiseren.  

 

Tenslotte wijst de Transitiecommissie twee regio’s aan waarvan zij niet verwacht dat zij tijdig 

met aanbieders afspraken maken. Voor deze laatste groep geldt dat de staatssecretarissen 

aangeven met deze regio’s in gesprek te gaan en indien nodig eerste stappen zullen gaan 

zetten naar een aanwijzing.  

 

Twente is in de middengroep opgenomen. Dit komt omdat wij in het Regionaal Transitie-

arrangement Jeugdzorg Twente hebben aangegeven dat er op dit moment onvoldoende 

duidelijkheid is rondom budgetten om bindende afspraken te kunnen aangaan. Naar aanleiding 

van alle onzekerheden en gelet op de forse transformatieopgave, waarvoor wij ruimte nodig 

hebben voor vernieuwing van het aanbod, hebben wij ervoor gekozen ons vooral te richten op 

de wettelijke verplichting van zorgcontinuïteit in 2015. 

 

Het verschil tussen groep 1 en 2 is vooral de toezegging op zorgcontinuïteit met bestaande 

aanbieders (veelal in de huidige vorm). De ons bekende arrangementen binnen groep 1 

richten zich niet zozeer op transformatie van jeugdzorg, maar geven enkel of veelal een 

budgettaire korting / budgetgarantie weer met de toezegging tot het doorgaan op dezelfde 

wijze met dezelfde aanbieders. 

 

Ten aanzien van het vervolg kondigen de staatssecretarissen de volgende stappen aan: 

1. Helderheid budgetten 

a. Het macrobudget jeugd-ggz wordt opgehoogd van € 700 miljoen naar € 850 miljoen 

b. Uiterlijk in december worden herziene budgetten aangeleverd 

c. De definitieve budgetten worden beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2014. 

2. De regionale processen worden voortgezet en geïntensiveerd. Er wordt geen nieuw 

landelijk traject gestart. Dit is in lijn met de afspraken die wij hebben gemaakt met 

aanbieders en huidige financiers. 

3. Specifieke aandacht voor de continuïteit van taken van Bureaus Jeugdzorg. Het is van 

belang dat voor zowel medewerkers als cliënten helderheid ontstaat over de vormgeving 

van de huidige taken van Bureaus Jeugdzorg in 2015. Het Rijk wil in de komende 

maanden in overleg met IPO en VNG de volgende stappen zetten: 

a. Inventarisatie huidige situatie 

b. Confrontatie inventarisatie met afspraken in Transitiearrangementen 

c. Gerichte vervolgactie per regio 

d. Transitieplan per Bureau Jeugdzorg 

4. Het verder uitwerken van de continuïteit van zorg bij bovenregionale aanbieders.  

5. Het verder uitwerken van gesloten jeugdhulp. 

 

Tenslotte merken de staatssecretarissen terecht op dat de samenwerking tussen gemeenten 

en verzekeraars cruciaal is voor het slagen van de decentralisatie van onder meer de jeugd-

ggz. In oktober 2013 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZVN) en de VNG de intentie 

uitgesproken om afspraken te maken over zorginkoop door verzekeraars in opdracht van 

gemeenten voor een periode van drie jaar op het niveau van de 41 jeugdzorgregio’s. Na deze 

drie jaar gaan gemeenten zelf de jeugd-ggz inkopen. Momenteel worden de randvoorwaarden 

hiervan verder uitgewerkt door ZVN en VNG. 

 

In Twente worden de gesprekken met huidige financiers, (groepen van) aanbieders en een 

vertegenwoordiging van vrijgevestigden op het moment al voortgezet. Zoals ook in het 

Regionaal Transitiearrangement is aangegeven zien wij het arrangement als een moment-

opname in het proces. In december 2013 vindt wederom een volgende plenaire bijeenkomst 

plaats 
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3. Conclusie 

Twente behoort tot de middengroep volgens de categorisering van Transitiecommissie 

Transitie arrangementen Jeugdzorg. We proberen de elementen die ons onderscheiden van 

de kopgroep in de komende periode bij te trekken. 


