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Samenvatting 

 

Middels deze brief willen wij u een overzicht geven van wat de VNG doet om gemeenten te 

ondersteunen. De beschreven acties van de VNG richten zich allen op het waarborgen van de 

continuïteit van zorg. 

 

Voor een breed overzicht van de stand van zaken en praktische oplossingen is het Regieberaad 

Transitie Jeugd opgericht. 

 

Voor de gemeenten zijn er het nieuw opgerichte Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD), de 

ondersteuningsprogramma’s AMHK en Inkoop J-GGZ en de focuslijst van de VNG. De focuslijst 

biedt antwoord op de vraag: wat moet er minimaal op orde zijn? 

 

De nieuw opgerichte Transitieautoriteit Jeugd zal de continuïteit van de zorg waarborgen door 

ervoor te zorgen dat essentieel zorgaanbod beschikbaar blijft.  

 

De VNG zal niet alleen u maar ook alle andere belanghebbenden periodiek informeren over de 

voortgang.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Een grote verandering 

voor gemeenten, maar bovenal een kans om vanuit het perspectief van inwoners samen met de 

gemeenten  in uw regio  te bepalen hoe de lokale en regionale  jeugdhulp eruit komt te zien.   

Tegelijkertijd is het belangrijk om de continuïteit van zorg te waarborgen zodat kinderen die nu en 

straks hulp of zorg nodig hebben, die ook krijgen.  Opdat die continuïteit van zorg overal in het 

land wordt geborgd, is een aantal acties aangekondigd die gemeenten hierbij ondersteunen.  

 

Hieronder treft u een overzicht van die acties aan.    

 Het Regieberaad Transitie Jeugd  

Het intensiveren van het overleg met de regionale  transitiemanagers jeugd. Op dit moment is er al 

regelmatig overleg met de regionale transitiemanagers. Dit overleg wordt geïntensiveerd in een 

nieuw op te richten Regieberaad Transitie Jeugd. Dit regieberaad wordt gevormd door de 

regionale transitiemanagers en gefaciliteerd door de VNG. De regionale transitiemanagers 

agenderen aandachtspunten voor de transitie . Het  Regieberaad Transitie Jeugd levert 

kwalitatieve input over de stand van zaken voor het  Bestuurlijk Overleg tussen het Rijk en de 

VNG. Het Regieberaad is daarnaast gericht op de implementatie  en op het vinden van praktische 

oplossingen voor transitievraagstukken die zich in de loop van het jaar voordoen. Met name  

onderwerpen die om bovenregionale en landelijke coördinatie vragen, komen aan de orde. 

Voorbeelden daarvan zijn de afspraken over de landelijke inkoop, de modelovereenkomsten en de 

ontwikkeling van een declaratiesysteem.  

 Ondersteuningsteam decentralisaties (OTD)   

Het OTD, dat in opdracht van de Transitiebureaus Jeugd en Wmo is ingesteld, is een vraagbaak 

voor regionale transitiemanagers en projectleiders. Het team heeft direct contact met alle 

ondersteuningsprojecten van Rijk en VNG/KING en kan ook hulp ter plekke bieden.  
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Het ondersteuningsteam staat in nauw contact met de regionale transitiemanagers waardoor het 

ondersteuningsaanbod op maat blijft.  Zo is recent extra ondersteuning aangetrokken om 

gesprekspartner te zijn voor kleinere  gemeenten bij bijvoorbeeld de inrichting van de toegang.  

Het ondersteuningsteam decentralisaties maakt periodiek kwalitatieve  rapportages over de 

voortgang van de transitie. 

 Ondersteuningsprogramma’s VNG 

De VNG heeft verschillende ondersteuningsprogramma’s opgezet, waaronder de ondersteunings-

programma’s AMHK en inkoop J-GGZ. 

 Focuslijst 

Gezien de korte tijd tot aan 1 januari 2015 vindt er momenteel door gemeenten prioritering  plaats 

op een aantal thema’s: wat moeten we minimaal op orde hebben? Om u ingrediënten te bieden 

die antwoord  geven op deze vraag, treft u in de bijlage een focuslijst aan. Deze focuslijst is 

opgesteld door het Transitiebureau Jeugd. Geen blauwdruk of compleet stappenplan, maar een 

checklist voor uw eigen planning.  

 Transitieautoriteit Jeugd 

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk gegarandeerde continuïteit van zorg geborgd is en essentieel 

zorgaanbod beschikbaar blijft, worden in alle regio’s afspraken gemaakt tussen gemeenten en 

zorgaanbieders. Zo nodig vindt er bovenregionale afstemming plaats. Desondanks bestaat het 

risico dat zonder extra inspanningen zorgaanbod dat niet gemist kan worden, verloren gaat. Om 

die reden start per 1 april 2014 de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).  

Op het moment dat een zorgaanbieder niet tijdig met gemeenten afspraken over inkoop en 

frictiekosten maakt, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt, dan kan de zorgaanbieder 

zich wenden tot de TAJ. De TAJ beoordeelt of het gaat om cruciaal zorgaanbod en of er alles aan 

gedaan is door gemeenten en aanbieder om tot afspraken te komen. Uiteindelijk kan dit leiden tot 

een advies vanuit de TAJ aan het kabinet om in te grijpen, bijvoorbeeld middels een aanwijzing.  

 Voortgang 

Met enige regelmaat zal de VNG via het OTD de regionale transitiemanagers vragen naar de 

voortgang en eventuele aandachtspunten, via een korte poll of vragenlijst. Daarnaast zullen de 

medewerkers van het OTD de regionale transitiemanagers telefonisch benaderen. Wij vragen van 

de regionale transitiemanagers om eventuele knelpunten bij de implementatie zo snel mogelijk 

door te geven. Het is belangrijk om niet alleen onze partners maar ook alle belanghebbenden 

periodiek te informeren over de voortgang. Zodat we kunnen laten zien dat we er straks niet alleen 

klaar voor zijn, maar ook dat we alle zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat dat 

goed gebeurt.   

In het Bestuurlijk Overleg met het Rijk is afgesproken dat VNG de  voortgang  op de tien 

focuspunten  maandelijks met het Rijk terugkoppelt. VNG verzoekt u dan ook om afwijkingen en 

knelpunten altijd te melden bij het ondersteuningsteam decentralisaties van de VNG. 

Het Transitiebureau van VNG en Rijk zal in mei via de transitiemonitor jeugd de focuspunten bij 

alle gemeenten uitvragen.  
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Gemeenten hebben vertrouwen in de voortgang. Met de voortgangsinformatie van het OTD, de 

kwalitatieve toetsing bij de regionale transitiemanagers en de kwantitatieve gegevens uit de 

transitiemonitor jeugd kunnen we gemeenten gericht ondersteunen in hun transitieproces.  

Mocht u zelf onoverkomelijkheden ervaren in de voorbereidingen of er vragen over hebben,dan 

kunt u terecht bij het  bij het ondersteuningsteam decentralisaties, otd@vng.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
Voorzitter VNG 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


