
Mei 2011

Factsheet decentralisatie jeugdzorg 

De jeugdzorg moet wezenlijk anders georganiseerd worden. Dat staat in het regeerakkoord van het kabinet Rutte. Er 

komt een nieuw fi nancieel kader waarin alle huidige regelingen opgaan en er is nieuwe wetgeving aangekondigd. De 

stelselherziening maakt het mogelijk om ondersteuning en hulpverlening aan kinderen, jongeren en/of hun opvoeders 

inhoudelijk anders te organiseren. Gemeenten worden de verantwoordelijke bestuurslaag. Het Rijk blijft stelselverant-

woordelijk. Hoe gaat deze stelselherziening eruit zien? En hoe kunnen gemeenten zich daarop voorbereiden? Daar-

over berichten wij u in deze factsheet.

Procesafspraken
Op 21 april 2011 hebben het Rijk, VNG, IPO en UvW het onderhandelaarsakkoord (concept bestuursakkoord) getekend. 

Dit akkoord wordt op 8 juni aan de leden van de VNG voorgelegd en bevat onder andere de volgende afspraken over 

de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten: 

• fi nanciering zo veel mogelijk via de algemene fondsen met de daarbij behorende voorwaarden;

• geen specifi ek interbestuurlijk toezicht;

• alleen strikt noodzakelijke interbestuurlijke informatie wordt opgevraagd (dit is informatie die nodig is voor ieders 

verantwoordelijkheid.) 

VWS, VNG en IPO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

• Transitieplan

• Kader voor experimenten

• Tijdelijke Transitiecommissie

Nadat de nieuwe wet is aangenomen krijgen gemeenten één jaar de tijd om samenwerkingsafspraken te maken voor 

inkoop van dure en/of specialistische en/of schaarsere vormen van zorg op bovenlokale schaal. Op de VNG-webpagina 

Slim Samenwerken vindt u tips en voorbeelden van gemeentelijke samenwerking.



Financiën
Bij de decentralisatie van de jeugdzorg gaat het om circa 3 miljard euro. Om tot dit macrobedrag te komen worden 

– naast de efficiencykorting en andere in de rekenregel genoemde correcties – de gelden die voorafgaand aan de decen-

tralisatie omgaan, in de volgende vormen van zorg opgeteld:

• Centra jeugd en gezin (VWS)

• Begeleiding jeugd (Awbz)

• Ambulante jeugdhulp (provincie)

• Verblijf, dag, crisis (provincie)

• Jeugd-ggz (Awbz resp Zvw)

• Jeugd-lvg (Awbz)

• Gesloten jeugdzorg (VWS)

• Jeugdbescherming en jeugdreclassering (VWS)

Het onderhandelingsakkoord bevat afspraken over de fasering van te decentraliseren taken en rekenregels voor de over 

te hevelen bedragen. 

Begeleiding jeugd, jeugd-ggz en jeugd-lvg
Begeleiding jeugd is onderdeel van de decentralisatieafspraken over de AWBZ en zal per 2013 overgaan naar gemeen-

ten. Per 2014 zullen de jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg fasegewijs overgeheveld worden.

Voor de berekening van de over te hevelen bedragen wordt voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg uitgegaan van 

de bij begroting vastgestelde uitkering/subsidie in het jaar voor de overheveling. Dat bedrag wordt vastgesteld in het 

jaar voorafgaand aan het jaar voorafgaand aan overheveling (t-2), puttend uit de vastgestelde begroting van het minis-

terie van VWS. Aan de uit de begroting over te hevelen bedragen voor jeugd wordt toegevoegd de eventueel toegeken-

de compensatie voor loon- en prijsbijstelling in het jaar voorafgaand aan het jaar van overheveling. 

Voor de overheveling van Jeugd-ggz en Jeugd-lvg wordt uitgegaan van de gerealiseerde uitgaven in het kalenderjaar 

drie jaar eerder. Deze gerealiseerde uitgaven ontwikkelen zich tot het moment van overheveling met de geraamde 

groeivoeten uit het Budgettair Kader Zorg die van toepassing zijn. 

De bedragen worden gecorrigeerd voor de effecten van de IQ-maatregel en de maatregel lage ziektelast uit het regeer-

akkoord en verlaagd met de ingeboekte besparingen zoals opgenomen in het regeerakkoord.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Eind 2016 moet de decentralisatie gerealiseerd zijn. Voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt een ‘leverings-

plicht’. Er wordt gekeken naar een passende bekostiging binnen het algehele financiële kader. 

In- en uitvoeringskosten

Het Rijk stelt daarnaast de volgende middelen beschikbaar:

Incidentele invoeringskosten    € 64 mln

Structurele uitvoeringskosten jeugd en begeleiding € 55 mln

Op www.vng.nl vindt u de gehele tekst van het onderhandelaarsakkoord
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Specifieke thema’s
De stelselherziening jeugdzorg hangt nauw samen met andere ontwikkelingen. Op deze plaats lichten wij er twee voor 

u uit:

Passend onderwijs

De bezuinigingen op Passend Onderwijs zijn met een jaar uitgesteld. Dat betekent een bezuiniging van 100 miljoen in 

2013 en 300 miljoen vanaf 2014 (eerder zou dat zijn: 2012: 50 miljoen, vanaf 2013: 300 miljoen). 

Het uitstel van de bezuinigingen betekent niet dat de stelselwijziging van de baan is. Vanaf 1 augustus 2012 dienen er 

80 regionaal dekkende samenwerkingsverbanden (voor regulier én speciaal onderwijs) gevormd te zijn. De besturen 

van deze te vormen samenwerkingsverbanden verdelen de middelen voor zorgleerlingen, op basis van de zorgprofielen 

van de schoolbesturen die onder het samenwerkingsverband resulteren. Het geld volgt dan niet meer de leerling (op 

basis van een indicatie) maar kan ruimer ingezet worden. Het samenwerkingsverband zelf dient ook een zorgplan op 

te stellen en dit af te stemmen met de gemeenten. Op dit moment zijn er 235 samenwerkingsverbanden in het primair 

onderwijs en 80 in het voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs valt daar nu nog niet onder.

Voor gemeenten is het van belang om op een goede schaal afstemming te zoeken met de samenwerkingsverbanden. 

Om elkaar te faciliteren is het relevant dat het onderwijsveld én de gemeenten bekend zijn met elkaars regionale (te vor-

men) indelingen op onderwijs- respectievelijk jeugdbeleid. De VNG ziet hierin een rol voor zichzelf, naast het informeren 

van de gemeenten omtrent de stelselwijziging Passend Onderwijs en de rol van gemeenten daarbij.

Jeugd-lvg en complexe problematiek

Binnen de jeugdgehandicaptenzorg is de groep licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-lvg) een groep die bijzondere 

aandacht verdient. Licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren worden in hun ontwikkeling belemmerd op 

grond van hun lagere intellectuele functioneren en beperkte sociale redzaamheid. Zonder hulp kunnen zij zich vaak niet 

handhaven in een of meerdere reguliere maatschappelijke verbanden, zoals gezin, school, werk, groep, leeftijdsgenoten 

of buurt. De zorgbehoefte binnen deze groep is erg divers en hangt samen met de problematiek die aan de orde is. Zorg 

vindt plaats in o.a. orthopedagogische centra en kinderdagcentra voor gehandicapte kinderen en varieert van ambu-

lante hulp, dagbehandeling, pleegzorg tot residentiële zorg.

Het kabinet wil de IQ grens verlagen naar 70 als drempel voor AWBZ zorg. Ook zal de jeugdzorg de functie begeleiding 

en kortdurend verblijf uit de AWBZ naar gemeenten gedecentraliseerd worden. VNG en andere koepels delen grote 

zorgen over het feit dat een gedeelte van de groep jeugd-lvg mogelijk tussen wal en schip zal vallen. Staatssecretaris 

Veldhuizen-van Santen zal in juni een visiebrief over de hele AWBZ naar de Tweede Kamer sturen. Zij heeft toegezegd 

om in de brief aandacht te schenken aan de verschillende groepen die nu begeleiding krijgen. Ook zal de IQ niet de 

enige maatstaf zijn voor toegang tot de functie begeleiding. Vaak is er sprake van een complexiteit van de problemen bij 

deze groep. De overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ vindt in de tijd al eerder plaats dan de overheve-

ling van de jeugdzorg. Het is daarom van belang dat juist deze speciale groep integrale aandacht en zorg krijgt.

Inspiratiebronnen
Het gemeentebestuur blijkt voor sommige professies nog een onbekend terrein. En onbekend maakt onbemind. Daarom 

adviseert VNG gemeenten om contact te leggen met zorgaanbieders. Hierbij kunnen de volgende pleidooien en harten-

kreten een inspiratiebron zijn: Zie ook vng.nl.

“Opvoeden versterken” (Stam & Van Yperen, december 2010)

“Herstel van het gewone leven, dat is het doel” (Jo Hermanns)

“Nederland moet gaan werken aan herstel van de eigen kracht & macht van kinderen en hun ouders, in de omgeving 

waar zij leven” (Gideonsbende, april 2011)
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“Ik wil het woord ’doorverwijzen’ niet meer horen (Dannenberg, april 2011)

“Ontzorgen en normaliseren” (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling)

• Zet in op zorgvisie vanuit een sterke pedagogische civil society 

• Minder individuele interventies op basis van risicotaxaties 

• Meer versterking van sociale netwerken. Overweeg sneller de mogelijkheid van ‘vroeghulp’ vanuit thuis, op school en 

de buurt.   

• Betere inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog niet escaleert

Uit: Briefadvies RMO, Bevrijdend kader voor de jeugdzorg, april 2011

VNG-subcommissie en projectorganisatie
Op 20 april jl. is de subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg van start gegaan. De subcommisie bestaat uit 25 wethouders 

uit het hele land en is een platform voor kennisuitwisseling en advies. Ze wil vanuit de inhoud richting geven aan goede 

randvoorwaarden voor het opnieuw inrichten van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders, leerkrachten 

en anderen. 

Mogen wij u voorstellen?

Erik Dannenberg, wethouder Zwolle, voorzitter subcommissie Decentralisatie jeugdzorg

Gertrude van Driesten, secretaris subcommissie (gertrude.vandriesten@vng.nl)

Annelies Schutte, projectleider transformatie jeugdzorg (annelies.schutte@vng.nl

Renate Kuyten, financieel deskundige (renate.kuyten@vng.nl)

Wim Hoddenbagh, projectleider invoering CJG (wim.hoddenbagh@vng.nl)

Shirley Mulder, projectmedewerker (shirley.mulder@vng.nl)

Frotina Zuidema, persvoorlichter (frotina.zuidema@vng.nl) 

En het team communicatie en webredactie.

Informatiebijeenkomsten

VNG organiseert in mei 2011 vier regionale bijeenkomsten voor wethouders en hun ambtenaren aan de hand van een 

actualiteitencollege en discussie over de stelselherziening jeugdzorg. Op het VNG-jaarcongres zal tevens een deelcongres 

worden gewijd aan onderdelen van de jeugdzorg. 

VNG organiseert in mei en juni ook diverse bijeenkomsten over decentralisatie van de begeleidingstaken. Meer info 

hierover op vng.nl.

Meer informatie

Op vng.nl/jeugdzorg vindt u standpunten, praktijkvoorbeelden en meer

Informatiecentrum: 070-3738020

Twitter: @VNGemeenten
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