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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
Het Regionaal Plan Transitie Zorg voor Jeugd  Flevoland 2014-2017 vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 
Gemeenten krijgen met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle 
vormen van zorg voor jeugd. Het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein, het bestuurlijk 
overleg van de zes gemeenten in Flevoland, is gestart met een brede visie op de transitie en 
transformatie van zorg voor jeugd. Eind 2012 zijn twee samenwerkingsdocumenten afgesloten, 
het Convenant Zorg voor Jeugd Flevoland tussen de zes gemeenten en de provincie en de 
Samenwerkingsovereenkomst Zorg voor Jeugd tussen gemeenten en jeugdzorgpartners. 
Afgesproken is de wettelijke opdracht om te komen tot regionale samenwerking in de jeugdzorg 
vorm te geven  op het niveau van Flevoland uitgaande van het principe ‘lokaal waar mogelijk, 
regionaal waar nodig’.  
 
Het Partijenoverleg Jeugdzorg Bestuurlijk, bestaande uit de zes Flevolandse 
wethouders jeugd, de jeugdzorgpartners (Intermetzo - voorheen LSG-Rentray -, 
Vitree, Triade en Bureau Jeugdzorg) en de gedeputeerde jeugdzorg van de provincie 
Flevoland, heeft de opdracht gegeven om te komen tot een Regionaal Transitieplan 
Zorg voor Jeugd Flevoland conform het landelijke spoorboekje. 
Het uitdrukkelijk uitgangspunt voor dit Transitieplan zijn de onderdelen waarop 
regionaal zal (moeten) worden samengewerkt. De overige onderdelen zijn lokaal 
bepaald en zullen lokaal worden uitgewerkt. Eén van de producten uit het plan is al opgeleverd 
omdat hieraan de deadline van 31 oktober 2013 is verbonden: het Regionaal 
Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Flevoland. Dit document ligt voor u ter inzage. 
 
De transitie jeugdzorg is onderdeel van de transities binnen het sociale domein. 
Daarmee is er sprake van een intensieve interactie tussen de ontwikkelingen in de 
jeugdzorg en het bredere sociale domein, voor iedere gemeente.  
 
ARGUMENTEN 

Vanuit het principe ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’ is het voorliggende transitieplan 
uitgewerkt. Waar mogelijk blijft de regie op het lokale niveau liggen, ook voor de (boven)-
regionale producten. Zo wordt optimaal uitvoering gegeven aan de decentralisatie: de 
gemeente kan op het lokale niveau de begeleiding en hulp afgestemd en zo dicht mogelijk bij  
de burger aanbieden.  
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Uit het principe volgen vier essentiële beleidskeuzes: 
 
- de regio en de gemeenten regelen met de huidige jeugdzorgpartners de continuïteit van 

zorg voor de cliënten die op 1 januari 2015 aanspraak hebben op zorg (indicatie); 
- er wordt samengewerkt op de terreinen die wettelijk verplicht zijn of zo specialistisch dat 

een bepaalde schaalgrootte is vereist om een voorziening in stand te houden;  
- ombuiging van regionale vormen van zorg naar lokale vormen van zorg van 25% (in drie 

jaar tijd); 
- de regionale samenwerken wordt ingestoken op basis van het lichtste samenwerkingsmodel 

‘Inkoop per gemeente met bestuurlijke afstemming’.  Door de schaalvergroting van lokaal 
naar regionaal, kan de continuïteit van de residentiële hulpverlening gerealiseerd worden. 
De regionale samenwerking betekent wel een inperking van de gemeentelijke 
beleidsvrijheid omdat bij elke gemeente draagvlak moet zijn voor de regionale 
beleidskeuzes ten aanzien van het (boven)regionale aanbod.  

 
Het Regionaal Transitie Plan bestrijkt een periode van vier jaar. In 2014 wordt vooruitlopend op 
de transitie doorgegaan met de gestarte experimenten en de ombuiging van zorgvormen (3% in 
2013, 10% in 2014). De regionale ambitie sluit aan op de ambitie in de Visie op de jeugdhulp in 
Dronten “Handen uit de mouwen” 2014-1017, die uw raad in oktober heeft vastgesteld. 
 
De Flevolandse samenwerking en de lokale experimenten hebben al opgeleverd dat in het 
eerste half jaar van 2013 beduidend minder cliënten zijn ingestroomd in de jeugdzorg. 
Tegelijkertijd is extra druk op de lokale preventieve voorzieningen zichtbaar geworden (de 
boeggolf). Met de kadernota heeft u extra middelen beschikbaar gesteld om het lokale 
voorzieningenniveau al in 2014 uit te breiden zodat de boeggolf kan worden opgevangen. Deze 
ontwikkelingen geven ons het vertrouwen dat de gewenste transformatie is ingezet en dat onze 
ambitie te realiseren is. 
 
Het college 
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