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In de Bestuursafspraken 2011-2015 is voor de jeugdzorg opgenomen dat de verantwoordelijkheden 

worden gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze decentralisatie is bevestigd in het regeerakkoord van 

2012. Deze stelselwijziging heeft een enorme impact op zowel de doelgroep als op de gemeenten als 

regievoerder. De verwachte invoeringsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2015. Bij deze stelselwijzi-

ging is een groot aantal netwerken en spelers betrokken. 

In de Bestuursafspraken is opgenomen dat gemeenten voor een beperkt aantal onderdelen van de 

decentralisatie jeugd moet komen tot verplichte bovenlokale uitvoering. Regionale samenwerking is 

daarvoor vaak onmisbaar. 

Voor welke vormen van zorg moeten bovenlokaal afspraken worden gemaakt? 
Voor de taken op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt dat er landelijk dek-

kende afspraken over de uitvoering op bovenlokaal niveau moeten komen. Voor alle vormen van 

residentiële zorg en het aanbod van specialistische zorg voor jongeren met een licht verstandelijke be-

perking of psychiatrische problematiek is het ‘niet verplicht maar wel van groot belang’ dat gemeenten 

op bovenlokaal niveau afspraken maken over de financiering van de verschillende vormen van zorg. 

Ook voor de taken van de huidige Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) wordt boven-

lokale uitvoering geadviseerd, bij voorkeur door aansluiting bij de taken van de Advies- en Steunpun-

ten Huiselijk Geweld. Voor alle genoemde taken geldt dat de benodigde deskundigheid, de beperkte 

omvang van sommige doelgroepen en de schaal waarop aanbieders van voorzieningen en  sommige 

gespecialiseerde voorzieningen zijn georganiseerd maken dat gemeenten deze taken beter samen kun-

nen oppakken dan allemaal afzonderlijk. 

Omvang en vormgeving samenwerkingsverbanden 
Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om te bepalen op welke schaalgrootte zij de uitvoering 

Afspraken over bovenlokale 
samenwerking bij transitie Jeugdzorg 
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bovenlokaal organiseren. Gemeenten maken zelf afspraken over de wijze waarop zij de financiering 

van het aanbod organiseren en de financiële risico’s (zoals de financiering van dure of zeer specialisti-

sche vormen van zorg) onderling verdelen. In de zorg rond jeugdigen bestaan al veel regionale samen-

werkingsverbanden. In het Bestuursakkoord is daarom afgesproken dat gemeenten daarom rekening 

dienen te houden met en zo mogelijk aan te sluiten bij andere relevante samenwerkingsverbanden, 

waarbij de buitengrenzen van de verschillende samenwerkingsverbanden bij voorkeur hetzelfde zijn. 

Denk bij andere samenwerkingsverbanden ook aan het op overeenstemming gerichte overleg over het 

ondersteuningsplan in het onderwijs met de besturen van samenwerkingsverbanden in het primair en 

voortgezet onderwijs. 

Door het Regeerakkoord van oktober 2012 is een discussie ontstaan over schaalgrootte. Wat dit precies 

gaat betekenen in de praktijk zal in de komende maanden duidelijk worden. Dit weerhoudt gemeen-

ten er echter niet van verder te gaan met de voorbereidingen van de decentralisatie. 

Termijnen 
De bovenlokale afspraken moeten uiterlijk een jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet 

gereed zijn. Op het moment dat de wet in werking treedt (naar verwachting is dat 1 januari 2015) 

moeten de afspraken over de bovenlokale uitvoering van taken operationeel zijn. Wanneer blijkt dat 

de afspraken over bovenlokale uitvoering van taken tussen gemeenten niet tijdig worden gerealiseerd 

treedt het Rijk met de VNG in overleg om te bezien wat er moet gebeuren om de bovenlokale uitvoe-

ring van taken tot stand te laten komen. 

Doel en vraagstelling van deze rapportage 
Afgesproken is dat de VNG in aanloop naar de definitieve implementatie de ontwikkelingen binnen de 

diverse regio’s in beeld zal brengen. 

In mei 2012 is een eerst ‘impressionistische’ beschrijving gemaakt van de stand van zaken van boven-

lokale samenwerking rond de transitie jeugdzorg. Hieruit kwam het beeld naar voren dat de regio’s 

gevormd waren en er geen witte vlekken meer waren.

Dat riep de vraag op naar een meer kwalitatieve invulling van het plaatje.

De vraag in deze tweede inventarisatie is dan ook hoe ver de gevormde regio’s zijn met de inrichting 

van de samenwerking.

Werkwijze 
Deze rapportage is opgesteld door Hester Tjalma-den Oudsten onder verantwoordelijkheid van het 

Transitiebureau Jeugd van de VNG en het VNG-project Slim Samenwerken. De onderzoeksperiode liep 

van eind augustus tot half oktober 2012. 

Via de provinciale begeleiders van de transitie is gevraagd naar een indruk van hun provincie en zijn de 

namen van de regionale transitiemanagers opgevraagd. De gegevens per regio zijn aangeleverd door 

deze regionale transitiemanagers en soms ook door beleidsmedewerkers jeugd van de deelnemende 

gemeenten. Zij worden dan ook hartelijk bedankt voor hun medewerking hieraan1. 

Daarnaast is een kwalitatieve analyse gemaakt van de visiedocumenten door middel van een steek-

proef van 12 regio’s. Hiervan is een impressie opgenomen in de samenvatting.

De conceptversie is vervolgens voor commentaar aan de VNG-subcommissie jeugd voorgelegd. 

1  In bijlage 2 vindt u een overzicht van de transitiemanagers die hun medewerking hebben  verleend 
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Regiovorming
Deze inventarisatie geeft de stand van zaken weer van de voorbereidingen die in het land getroffen 

worden voor de transitie van de jeugdzorg.

In april 2012 heeft een eerste ronde door het land de constatering opgeleverd dat alle gemeenten zich 

hebben aangesloten bij een regio en dat de voorbereidingen zijn gestart.

In deze tweede ronde is meer gekeken naar de precieze stand van zaken. Via de provinciale begelei-

ders van de transitie is gevraagd naar een indruk en zijn de namen van de regionale transitiemanagers 

opgevraagd.

Deze hebben vervolgens een vragenlijstje ingevuld, hetzij in een telefonisch interview, hetzij per mail.

Dit heeft het beeld opgeleverd dat:

•  alle gemeenten bij een regio2 zijn aangesloten, al hebben enkele gemeenten nog geen definitieve 

keuze gemaakt. 

• de regio’s een omvang hebben die in inwoneraantal varieert tussen 165.000 (Kop van Noord-Hol-

land) en 1,4 miljoen (Stadsregio Amsterdam).

• vrijwel alle regio’s deze samenwerking ook al formeel hebben bekrachtigd.

• er in de meeste regio’s een visie is vastgesteld en een program van aanpak.

• er in vrijwel alle regio’s een transitiemanager is aangesteld en een projectorganisatie is opgetuigd.

•  de inkoop van zorg nog niet is gestart. Bij sommige regio’s staat dit al wel ingepland, andere zijn er 

nog niet mee bezig.

2 In een enkel geval wordt onderscheid gemaakt tussen de periode tot 2015 en die daarna.

In het kort
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De inhoud
Wat willen de gemeenten nu bereiken met de samenwerking? Hiervoor is een analyse gemaakt uit een 

twaalftal visiedocumenten van de diverse regio’s3.

Welke taken doen we in regionaal verband? 

Uitgangspunt is vaak dat er taken voortvloeien uit de, nu nog in concept zijnde, jeugdwet die  boven-

lokaal opgepakt dienen te worden. Dat zijn: een jeugdbescherming- jeugdreclassering-, en gesloten 

jeugdhulpmaatregel welke door een gecertificeerde instelling moet worden uigevoerd. Daarnaast 

een meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindertelefoon. Ook zijn er vormen van 

jeugdzorg die weliswaar niet wettelijk bovenlokaal moeten worden aangepakt, maar die door ge-

meenten vanuit financieel en bestuurlijk opzicht niet afzonderlijk zijn uit te voeren omdat ze voor een 

kleine, complexe doelgroep zijn. Dat zijn alle vormen van intramurale zorg en alle vormen van zeer 

specialistische zorg. 

Aanvullend gaan de regio’s uit van het adagium: Lokaal wat kan, regionaal wat voordeel oplevert in 

kennis, kwaliteit en efficiency. Daarbij speelt een rol op welk niveau de aanbieders van zorg zijn geor-

ganiseerd in de betreffende regio.

Zoals het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) het verwoordt: “De heersende stelling ten 

aanzien van de jeugdzorg na 2015 is steeds geweest: lokaal waar kan en bovenlokaal waar dat efficiën-

ter is en bovenlokaal waar dat moet. Daar waar de zorg specialistischer wordt schalen gemeenten op, 

vanuit een efficiëntie- en mogelijk solidariteitsprincipe.”4

In de visie van de regio’s is zowel aandacht voor de transitie als voor de transformatie van de jeugd-

zorg. De mate waarin regio’s de samenhang met de andere decentralisaties oppakken verschilt.

Visies richten zich op verschillende invalshoeken: de zorginhoudelijke uitgangspunten en de wijze 

waarop de zorg wordt georganiseerd.

Uitgangspunten voor de zorg zijn vaak: 

•  Integraal werken via het principe ‘één gezin, één plan’, een aanpak’

•  Als ondersteuning, hulp of zorg nodig is moet deze hulp zo vroeg mogelijk geboden worden, in de 

meest lichte vorm en zo snel en zo dicht mogelijk bij huis

•  Als zorg nodig is, moet deze zorg zo passend, snel en kort mogelijk zijn

•  Sterk accent op preventie en vroegtijdelijke signalering

Wat de organisatie van de zorg betreft zijn de uitgangspunten in veel gevallen:

•  Ruimte en vertrouwen geven aan professionals

•  Geen wachtlijsten

•  Niet doorverwijzen, maar overdragen

•  Lokaal wat kan, regionaal wat voordeel oplevert in kennis, kwaliteit en efficiency 

•  Doorontwikkelen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)

•  Bij elkaar brengen van partij om doublures te voorkomen en elkaars deskundigheid te kennen

•  Een startfoto maken en monitoren

Een enkele keer wordt de visie expliciet benoemd vanuit de output: Elk kind van -9 maanden tot 23 

jaar wordt in overleg met ouders een sluitende aanpak van onderwijs en zorg geboden. Het gaat er 

daarbij om dat kinderen gestimuleerd worden om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en 

dat jongeren worden ondersteund op hun weg naar zelfstandig wonen, werken, leren en participatie 

in de samenleving.

3  Zie bijlage 1 voor de geraadpleegde stukken
4  Strategische agenda Regio Zuidoost – aug. 2012



9Vereniging Van nederlandse gemeenten

Meer gedetailleerd geformuleerd zijn de doelen:

•  Minder vertragingen in schoolloopbanen;

•  Afname van het aantal voortijdig schoolverlaters;

•  Minder kinderen in het speciaal onderwijs;

•  Afname van het aantal ‘thuiszitters’;

•  Afname aantal kinderen met specialistische zorg;

•  Stijging van welbevinden van leerlingen;

•  Meer jongeren met een startkwalificatie;

•  Minder jeugdwerkloosheid;

•  Toename van het gevoel van veiligheid bij kinderen en jongeren.

Pilots
Tenslotte zijn er in het land al diverse pilots gaande, in samenwerking tussen gemeenten en provincie 

of tussen gemeenten onderling. Die gaan veelal om:

•  indicatievrije toegang

•  gezinscoaches/ sociale huisarts, dat wil zeggen één gezinsaanpak (eigen kracht, wrap around care 

etc.)

•  de relatie tussen 1e en 2e lijn

•  ketensamenwerking

•  doorontwikkeling CJG’s

Daarnaast lopen de voorloperprojecten over de aansluiting passend onderwijs-jeugdzorg, ondersteund 

vanuit VWS en OCW.

Hoe nu verder?
Aansluitend bij de vraag waar veel regio’s nu aan toe zijn, levert het transitiebureau begin 2013 een 

handreiking aan over de schaal en vormgeving van gezamenlijke inkoop.

Hierin komt de vraag aan de orde: Wat regel je op welke schaal? En in welke vorm kunnen die afspra-

ken worden vastgelegd?
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Inventarisatie bovenlokale samenwerking per provincie

Provincie Samenwerkingsverband  Inwoneraantal

Groningen Alle gemeenten 579.036 

Friesland Alle gemeenten 647.191 

Drenthe Alle gemeenten 490.699 

Overijssel Twente 626.466 

 IJsselland 509.088 

Gelderland Noord-Veluwe 166.465 

 Rivierenland 235.257 

 Achterhoek 380.415 

Arnhem 412.431 

Food Valley 333.038 

Midden IJssel/Oost-Veluwe 332.658

Nijmegen 298.408 

Utrecht Eem en Vallei 286.155

Lekstroom 177.034 

Utrecht Stad 311.367 

Zuid Oost Utrecht 189.151 

Utrecht West 179.117 

Flevoland Alle gemeenten 395.688 

Noord-Holland Alkmaar/ Noord-Kennemerland 272.801

Stadsregio Amsterdam 1.437.479 

Kop van Noord Holland 165.039 

Gooi- en Vechtstreek 244.480 

Zuid-Kennemerland 221.070 

Midden Kennemerland/ IJmond 158.701 158.701

West-Friesland 206.000 

Zuid-Holland Rijnmond 1.265.197 

Haaglanden 1.038.118 

Holland Rijnland 525.370 

Midden-Holland 238.342 

Zuid-Holland Zuid 396.008 

Brabant Noord-Oost 596.501 

West 685.888 

Zuid-Oost 738.855 

Midden 389.852 

Zeeland Alle gemeenten 381.140 

Limburg Noord Limburg 280.103 

Midden Limburg 235.211 

Zuid-Limburg 605.884

West. Mijnstreek 150.479

Maastricht/ Heuvelland 203.995 
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Friesland 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking

Er is een (bestuurlijk gedragen) samenwer-

kingsverband van alle 27 Friese gemeenten 

Provincie

Inmiddels is er ook op provinciaal niveau een 

werkgroep AWBZ Jeugd samengesteld. Deze 

werkgroep, bestaat uit een afvaardiging 

van de werkgroep AWBZ begeleiding en de 

ambtelijke werkgroep Zorg voor jeugd. De 

werkgroep richt zich op de samenhang en verbinding tussen begeleiding en zorg voor jeugd tot stand 

te brengen. 

Het project Kind in Fryslân is afgerond met een eindrapport en een bijeenkomst op 8 juni. Het project 

is gericht op de samenwerking en het schakelpunt tussen de provinciaal werkende (2e lijns) zorgaan-

bieders en de 1e lijns (gemeentelijke) professionals in de wijk en op school.  In Kind in Fryslân is in de 

praktijk geëxperimenteerd met een ‘nieuwe’ werkwijze. Er zijn twee deelpilots opgezet waarin regie 

en de relatie tussen 1e en 2e lijn centraal stonden. In het project is een ordeningsprincipe ontwikkeld.

Stand van zaken Friesland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de 27 gemeenten hebben een uitvoerig procesplan Transitie Jeugdzorg Friesland 
’Doorpakken én Doen’ geaccordeerd en het convenant Zorg voor Jeugd ondertekend.

Is er een visie vastgesteld? Nog niet: de visie is de eerstvolgende stap in het procesplan. Daar gaat de werkgroep 
transitie nu ook hard mee aan de slag

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, Het procesplan Transitie Jeugdzorg Friesland ’Doorpakken én Doen’ is een be-
stuurlijk proceskader waarbinnen de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van 
jeugdzorg voor zover wenselijk en relevant in gezamenlijkheid worden uitgewerkt. 
De uiteindelijk te verkiezen optimale modus regionaal-subregionaal-lokaal is onder-
deel van inhoudelijke verkenning. 
Er is ook een uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012 (o.m. intentieverklaring warme 
overdracht provincie) 

Is er budget? Ja, de intentie is om voor 2013 een begroting voor gezamenlijke kosten te gebruiken.

Is er een transitiemanager? Ja, vanaf juli 2012 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een stuurgroep  ‘Zorg voor Jeugd ‘ CJG (bestuurders gemeenten en provincie) 
en een ambtelijk overleg van 
beleidsmedewerkers. Beide gremia hebben op bestuurlijk, resp. managementniveau 
vertegenwoordiging van o.m. BJZ, MW, MEE, JGZ en daarnaast de werkgroep Transitie. 
Voorstel is om vraagstukken uit te werken in 3 regio’s.
Er worden 3 aanjaagteams ingezet om de beweging van ‘onderop’ te stimuleren 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee
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Groningen 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

Er is een (bestuurlijk gedragen) samenwerkingsverband van alle 

23 Groningen gemeenten.

Provincie

Er bestond al een bestuurlijk gedragen samenwerkingsverband 

van alle 23 Groninger gemeenten.

In 2009 is binnen de provincie vanuit de vastgestelde kaders 

en afspraken ‘Zorg voor jeugd Groningen’ (ZvJG) het Gronin-

ger model in werking getreden. De basis hiervan bestaat eruit 

dat er in elke gemeente (of vorm van regionaal samenwerkingsverband) een laagdrempelig loket 

is ingericht voor direct klantencontact. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

coördinatie van hulpverlening wordt georganiseerd. Regionaal bevinden zich in de acht vastgestelde 

zorgregio’s een back-office van de centra voor jeugd en gezin waar zorgcoördinatie wordt uitgevoerd 

op basis van meldingen in de provinciebrede verwijsindex risicojongeren (ZvJG). 

Stand van zaken Groningen 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Nog niet, de Intentieverklaring ‘Doorkijk naar een nieuw bestuursakkoord jeugd’ ligt 
nu voor ondertekening bij het bestuurlijk platform.
Verwacht wordt dat de wethouders dit zullen voorleggen aan de colleges van B&W, 
die in de maanden oktober en november zullen agenderen en besluiten.

Is er een visie vastgesteld? Ja, door alle gemeenten is de routekaart vastgesteld waarmee ook de visie op hoofd-
lijnen is bepaald. Deze visie is verder uitgangspunt voor de nadere uitwerking van 
de diverse thema,s. Begin november zullen in bestuurlijke conferenties met alle 23 
gemeenten nader bepaald worden op welke onderdelen provinciaal of regionaal dan 
wel lokaal wordt verder samen gewerkt. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, De ‘Routekaart transitieplan zorg voor de jeugd voor alle gemeenten in de pro-
vincie Groningen’ is een gedetailleerd plan van aanpak (projectbeschrijving) voor de 
implementatie van de decentralisatie jeugdzorg,

Is er budget? Ja, GS hebben opdracht verleend voor maximaal € 60.000,-, aan een adviesbureau voor 
de begeleiding van de stappen 1 en 2 in het transitieplan zorg voor de jeugd.

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, de Vereniging Groninger Gemeenten heeft het bestuurlijk platform jeugd op-
gericht. Hierin zijn de provincie en alle 23 gemeenten, verdeeld over acht regio’s, 
vertegenwoordigd. Uit evaluatie van het platform jeugd is gebleken dat deze manier 
van samenwerken vertrouwd en bewezen is. Hieruit kwam met name het project Zorg 
voor Jeugd Groningen (ZvJG) positief naar voren.
Vooralsnog wordt gewerkt met een tijdelijke begeleidingsgroep, ambtelijk en bestuur-
lijk samengesteld. 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, eind november zal hierover meer duidelijkheid zijn
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Drenthe 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

Er is een (bestuurlijk gedragen) samenwerkingsverband van alle 

12 Drentse gemeenten. 

In de praktisch uitwerking is sprake van 3 subregio’s met eigen 

tempo en dynamiek: 

o Zuid-Oost: Emmen, Borger- Odoorn, Coevorden 

o Zuid-West: Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Westerveld 

o Noord-Midden: Assen, Noorderveld, Tynaarlo, Aa en Hunze 

Provincie

27 september heeft een bijeenkomst Drentse Parels plaatsgehad ter uitwisseling van ervaringen en 

oplossingen.

Stand van zaken 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Nog niet, de samenwerking moet nog worden geaccordeerd. De visie en het Uitvoe-
ringsplan (waarin staat dat Gemeenten en Provincie samen optrekken) is inmiddels wel 
door alle Colleges en Raden vastgesteld. 
De 12 Drentse gemeenten hebben zich bestuurlijk verbonden aan bovenlokale samen-
werking op provinciaal niveau 
Alle Colleges en Raden hebben bestuurlijk een regionaal visiedocument geaccordeerd 
Alle Colleges en Raden hebben een regionaal uitvoeringsprogramma geaccordeerd

Is er een visie vastgesteld? Ja, Als jeugd en toekomst tellen (nadere uitwerking van ‘Opvoeden versterken’) . 
Drenthe staat door de ‘Drentse Pilot Jeugd’ te boek als voorloper voor wat betreft 
inhoudelijke en methodische ontwikkeling van de decentralisatie jeugdbeleid. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, het projectplan ‘Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse 
Jeugdzorg, Meetbaar beter’ (2011) en een uitvoeringsplan ‘De volgende stap ‘. Hierin 
zijn een transformatie agenda en een spoorboekje opgenomen. 

Is er budget? Ja, er is een budget van 350.000 € per jaar en daarnaast betalen gemeenten en pro-
vincie extra uren voor inzet van ambtenaren (transitie budget). Men is voor 2013 en 
2014 nog op zoek naar zogenaamd ontschot budget voor projecten waaraan ook de 
zorgverzekeraar meedoet. 

Is er een transitiemanager? Ja 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een gezamenlijke projectstructuur, vastgelegd in de Drentse Pilot. De CMO 
Stamm levert ondersteuning in de project-coördinatie. 
Advies- en klankbordgroep op thema adviserend naar stuurgroep en projectbureau: 
o Kernpartners lokaal, provinciaal 
o Onderwijs, politie e.d. 
o Cliënten 
o Landelijke experts 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, is gepland najaar 2012/ voorjaar 2013 
Voor wat betreft inkoop zijn er plannen om op noordelijk schaal samen te werken met  
Fryslân en Groningen. De plannen  zijn er voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg+, maar er 
is nog geen uitvoering. Gemeenten doen wel mee aan het opstellen van een business 
plan voor het Poortje. 
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Overijssel 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

De 25 Overijsselse gemeenten ordenen hun bovenloka-

le samenwerking in 2 regio’s: Twente (14 gemeenten) 

en IJsselland (12) 

Provincie

De provincie heeft een programma Transformatie en 

Transitie Jeugdzorg met een transitiemanager.

Gemeenten en Provincie zijn in april 2011 kaderafspra-

ken overeen gekomen met uitgangspunten, 

c.q. toetsstenen voor het stelsel na transformatie en uitgangspunten voor de weg er naar toe, het 

transitieproces. Deze uitgangspunten gelden als bestuurlijke toetssteen bij de veranderingen. 

Daarnaast zal ook nog een provinciale projectorganisatie rond de transitie worden ingericht.

Wat betreft gezamenlijke inkoop van zorg zal de provincie de gemeenten de komende tijd meer 

betrekken bij het huidige proces van inkoop van zorg, met als doel informatieoverdracht en kennis-

uitwisseling op dit onderwerp. Wat betreft een eerdere overdracht van budget (doeluitkering) zodat 

gemeenten zelf, vooruitlopend op de transitie, kunnen inkopen (de zg. flexibele schuif doeluitkering) 

hebben GS besloten dat dit pas eventueel in 2014 aan de orde kan zijn.

Regio Twente

14 gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn,  Hengelo, Hof van 

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden 

In Twente wordt door gemeenten samengewerkt om de Transformatie vorm te geven. Dit gebeurt op

Twents niveau, maar ook subregionaal door 5 gemeenten (Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen,

Twenterand en Wierden) vanuit het bestaande samenwerkingsverband rond de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo).

Stand van zaken Twente (info van de website, nog niet bevestigd)

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja.  De Startnotitie ‘Transitie Jeugdzorg Twente’ (TJT) gaat over het proces en de sa-
menwerkingsvorm in Twente. Doel van deze notitie is om de samenwerking TJT te
formaliseren. Deze notitie is in alle Twentse gemeenten vastgesteld.

Is er een visie vastgesteld? In het Kader van de samenwerking Maatschappelijke Ondersteuning in Twente is een 
visiedocument gemaakt en vastgesteld (zie wmotwente.nl). Voor jeugdzorg zijn in de 
startnotitie ook reeds visiebouwstenen en uitgangspunten (toetsstenen) geformuleerd. 
Dit najaar wordt de visie geconcretiseerd

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, dit is verwoord in een Actieplan TJT 1e fase (zie hieronder). Daarnaast is er ook op 
provinciaal niveau een Transitieplan Jeugdzorg Overijssel, ten behoeve van de Transitie 
en Transformatie 2012 tot 2015 van de provinciale jeugdzorg door gemeenten en de 
provincie Overijssel. Hierin zijn ook acties/experimenten een onderdeel van. 
Vastgesteld zijn: 
Startnotitie Transitie Jeugdzorg Twente (juli 2011)  
Actieplan 1e fase Transformatie Jeugdzorg Twente (februari 2012)  
Voortgangsrapportage Actieplan 1e fase Transformatie Jeugdzorg Twente (juni 2012)

Is er budget? Ja.  Gemeenten financieren de samenwerking TJT gezamenlijk.  Voor het provinciale 
plan investeert de provincie € 13,1 miljoen in het programma Transformatie en Transi-
tie Jeugdzorg  Overijssel 2012 tot 2015 en kiest voor goede facilitering van gemeenten 
bij de decentralisatie. Deze middelen zijn voor heel Overijssel.

Is er een transitiemanager? Ja, Er is gekozen voor een coördinatiestructuur met 4 bestuurlijke en 4 ambtelijke 
coördinatoren voor zowel de transformatie jeugdzorg als de decentralisatie begelei-
ding Awbz.
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Is er een projectorganisatie? Ja, in Twente zijn er: 
o een bestuurlijk afstemmingsoverleg Transformatie Jeugdzorg Twente/Wmo/AWBZ  
o een Ambtelijk Overleg Transitie Jeugdzorg Twente (TJT) 
o een projectgroep en communicatieregiegroep. 
o 4 bestuurlijke en 4 ambtelijke coördinatoren uit de gemeenten Enschede , Hellen-
doorn, Hengelo en Twenterand 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet. Dit is een uitwerkingsvraagstuk die dit najaar verkend wordt.

Regio IJsselland

o IJsselland (12 gemeenten): Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, 

Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle (Hattem, Heerde en Oldenbroek trek-

ken samen op, nog onduidelijk is voor welke regio zij uiteindelijk kiezen).

Het samenwerkingsverband TJ IJ+ en het regionaal samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs heb-

ben een aanvraag ingediend voor de voorlopersaanpak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onder de titel ‘Een 

integrale benadering passend onderwijs en jeugdzorg’ gaan de VO-scholen in de regio IJsselland en de 

gemeente Zwolle experimenteren om Jeugdzorg en Passend Onderwijs zo goed mogelijk op elkaar af 

te stemmen. De basis voor deze zogenaamde pioniersaanpak is de visie die het samenwerkingsverband 

TJ IJ+ heeft geformuleerd voor de Transformatie Jeugdzorg.

Stand van zaken IJsselland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Er is een regionaal bestuurlijk overleg waar een gezamenlijke visie/beleidskader is 
vastgesteld. 

Is er een visie vastgesteld? Ja, het projectplan Regionale samenwerking transitie jeugdzorg Regio IJssel-Vecht 
2011-2012 is in mei 211 vastgesteld. 
Daarin zijn de uitgangspunten op hoofdlijnen geformuleerd, de organisatie- en over-
legstructuur van het samenwerkingsverband en de uit te werken thema’s. 
In juni 2012 heeft het Bestuurlijk Overleg TJ IJ+, het Beleidskader Transformatie 
Jeugdzorg vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is er een nieuwe regionaal projectplan 
2012-2015 opgesteld. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, in het regionaal projectplan is als bijlage een uitvoeringsprogramma (opdrachten 
werkgroepen) opgenomen:
Concept Transitieplan Jeugdzorg Overijssel 2012-2015. 
Het regionaal beleidskader wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot het 
projectplan 2012-2015 en ligt ter besluitvorming voor bij aan de colleges van B&W en 
de gemeenteraden. 
Het Provinciaal Transitieplan Jeugdzorg Overijssel 2012-2015 wordt definitief vastge-
steld op 11 oktober 2012 tijdens het volgend bestuurlijk overleg tussen de wethouders 
jeugd en gedeputeerde Boerman.

Is er budget? Ja, de provincie investeert € 13,1 miljoen in het programma Transformatie en Transitie 
Jeugdzorg Overijssel 2012 tot 2015 en kiest voor goede facilitering van gemeenten bij 
de decentralisatie.  
Gemeenten krijgen afzonderlijk een transitiebudget. Verdeeld naar inwoneraantal 
worden de regionale kosten (coördinatie, communicatie, diversen) verdeeld over de 
regio. Gemeenten dragen bij vanuit het transitiebudget. 

Is er een transitiemanager? Ja, en regionaal coördinator transformatie jeugdzorg IJsselland,  betaald door regio-
gemeenten.

Is er een projectorganisatie? Ja, bestuurlijk en voorbereidend ambtelijk overleg, bestuurlijke/ambtelijke werkgroe-
pen en een ‘trekkersoverleg’. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met instellingen en 
WMO-raden /gemeenteraden/ cliëntenorganisaties.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet
Vanuit de regionale visie ‘Opvoeden Versterken’ zijn de (in te kopen) opvoed- en 
opgroei-interventies opgedeeld in 7 interventieniveaus. De niveaus worden nu nader 
gedefinieerd (o.a. kwaliteitseisen) en daarna ‘in de markt’ gezet. Tegelijkertijd vindt er 
een afweging plaats over het gewenste financieringsmodel. Het lijkt erop dat gebruik 
gemaakt gaat worden van ‘maatschappelijk aanbesteden’ als manier om de vraag ‘in 
de markt’ te zetten. 
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Gelderland 

Regio-indeling bovenlokale sa-

menwerking 

De 56 Gelderse gemeenten 

ordenen hun bovenlokale samen-

werking in 7 regio’s: Achterhoek 

(8 gemeenten), Arnhem (11), 

Food Valley (8), Midden-IJssel (7), 

Nijmegen (8), Noord-Veluwe (6) en 

Rivierenland (10) 

Provincie

Op de schaal van Gelderland is er een Bestuurlijk Platform Decentralisatie Jeugdzorg. De provincie en 

(vertegenwoordigers van) de 7 Gelderse regio’s voeren periodiek overleg op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau. Het platform is bestuurlijk geaccordeerd.

Provincie en regio’s zijn een intentieverklaring overeengekomen. Op provinciaal niveau is er een 

actieplan opgesteld die gekoppeld is aan de Intentieverklaring. Het actieplan wordt periodiek geactua-

liseerd. Ook is de provincie op dit moment het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2013 aan het afronden. Er 

is een provinciaal transitiemanager. 

De inkoop van zorg staat op alle regionale agenda’s. Over WMO-producten bestaan wel bovenlokale 

afspraken over inkoop en/of subsidiering.

 

In 2 regio’s waar wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met ambulante jeugdzorg zonder indicatiebe-

sluit. Daar zijn wel afspraken gemaakt over toeleiding naar en gebruik van jeugdzorgzorg. Dat nog 

wel binnen de kaders van het subsidiecontract van de provincie Gelderland met betreffende zorgaan-

bieders.

Verder heeft de provincie Gelderland alle info over het platform ontsloten via Sharepoint Platform 

decentralisatie jeugdzorg. Om informatie tussen de regio’s en provincie gemakkelijk te kunnen delen 

is voor het Bestuurlijk Platform Decentralisatie Jeugdzorg een  ‘sharepoint‘ ingericht. Hier kunnen de 

deelnemers vergaderstukken voor het bestuurlijke en ambtelijke platform te vinden. Tevens worden 

zo relevante documenten van regio’s en provincie gedeeld en voor elkaar ontsloten. Als aanvulling zijn 

ook links naar relevante vindplaatsen en landelijke documenten opgenomen. Het gebruik is openge-

steld voor alle direct betrokken partijen zoals gemeenten en regio’s. Ook andere geïnteresseerden 

kunnen deze informatie nu raadplegen.

Sinds 2009 wordt in de provincie Gelderland gewerkt met bovenlokale convenanten en uitvoeringspro-

gramma’s. In deze lijn is in februari 2012 een bestuurlijke intentieverklaring getekend tussen provincie 

en regio’s over de transformatie jeugdzorg met helder tijdpad en verantwoordelijkheidsverdeling. 

Op 27 juni 2012 hebben Provinciale Staten het Gelderse beleidskader over jeugdzorg met de titel: 

‘…de toekomst!’ met algemene stemmen vastgesteld. In het beleidskader, dat geldt voor de periode 

2013 – 2016, staat welke stappen de provincie met partners zet in de overdracht van de jeugdzorg naar 

gemeenten. Het nieuwe beleidskader is kaderstellend voor de jaarlijks door het college van Gedepu-

teerde Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma’s over jeugd en jeugdzorg. In deze uitvoeringspro-

gramma’s worden concrete activiteiten en afspraken verder beschreven en uitgewerkt. Het Uitvoerings-

programma Jeugd 2013 zal voor 1 oktober 2012 in ontwerp door college van Gedeputeerde Staten 

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/19/985.html
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worden vastgesteld. Eind november is de definitieve vaststelling voorzien.

Het Bestuurlijk Platform Transitie Jeugdzorg Gelderland vervuld een spilfunctie in de afstemming 

gemeenten provincie. 

Er is ambtelijk overleg en kennisuitwisseling tussen regio’s en provincie: Het Bestuurlijk Platform 

Decentralisatie Jeugdzorg is de plek voor de bestuurders en ambtenaren van regio’s om vraagstukken 

over de transitie van de jeugdzorg met elkaar te delen. 

 

Regio Achterhoek

o Gemeenten: Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk 

en Montferland 

Stand van zaken regio Achterhoek

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, in februari 2012: ‘Op weg naar de transformatie van de jeugdzorg in de Gelderse 
regio’s ‘ (Intentieverklaring van 
Gelderse gemeenten en provincie Gelderland over transformatie van de jeugdzorg), 

Er is begin 2012 een gezamenlijke aanpak, door middel van een projectplan inclusief 
budget, vastgesteld door de 8 verantwoordelijke Achterhoekse wethouders (samen-
werking 8 gemeenten).

Is er een visie vastgesteld? Ja, een visiedocument was al eerder vastgesteld.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, analysedocument, dat afsluit met een ‘Functioneel Ontwerp’ voor de inrichting van 
de jeugdzorg voor de toekomst, wordt nog in september bij portefeuillehouders ter 
besluitvorming neergelegd.

Is er budget? Ja

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, projectgroep is bemenst vanuit deze gemeenten, stuurgroep bestaat uit 2 wethou-
ders en 2 gemeentesecretarissen.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, de kwestie rond inkoop en daarmee ook de kwestie wat lokaal en wat (boven)
regionaal wordt in een volgende fase nader uitgewerkt.

Regio Arnhem 

o Gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 

Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar 

Stand van zaken Arnhem

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er is een portefeuillehoudersoverleg jeugdbeleid waarin de samenwerking wordt 
vorm gegeven. Hierin wordt besloten welke dossiers binnen de transitie jeugdzorg in 
de regio gezamenlijk worden opgepakt. Er is ook een stuurgroep van portefeuillehou-
ders.

Is er een visie vastgesteld? Ja, die is er.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Nee, er is (nog) geen uitvoeringsprogramma, maar daar wordt wel aan gewerkt. 
Vanuit de Stadsregio Arnhem - Nijmegen is extra subsidie van de Provincie beschik-
baar voor de periode 2012- 2015. Deze middelen worden tbv de transitie jeugdzorg 
regionaal ingezet

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Nee

Is er een projectorganisatie? Voor de transitie jeugdzorg is een ambtelijke werkgroep geformeerd die in opdracht 
van het portefeuillehoudersoverleg dossiers uitwerkt, maar geen projectorganisatie 
met een transitiemanager.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, dat is nog niet duidelijk.
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Regio Food Valley 

o Gemeenten: Ede, Veenendaal, Wageningen, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Rhenen, Renswoude 

 

Nadat alle colleges van de acht gemeenten in de Food Valley het plan van aanpak hebben vastgesteld, 

wordt gestart met de uitvoering van de noodzakelijke deelprojecten en activiteiten. Een van de acti-

viteiten is het instellen van een regionale klankbordgroep met jongeren en hun ouders maar ook met 

instellingen die werken in de jeugdzorg.

Stand van zaken Food Valley

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

De samenwerkende gemeenten (8) in de Food Valley hebben een projectorganisatie 
ingericht die door alle colleges van B&W is geaccordeerd. 
Er is een stuurgroep met een portefeuillehouder van alle gemeenten, een van de por-
tefeuillehouders is door het bestuur aangewezen als voorzitter en trekker.

Is er een visie vastgesteld? Nee, er is nog geen visie vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een regionale 
visie en een visie meer op uitwerkingsniveau die lokaal zal worden vastgesteld. 
Dit proces wordt volgens planning vóór 1 januari 2013 afgerond.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is één plan van aanpak opgesteld dat is vastgesteld door alle colleges van de 
Food Valley.

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een projectorganisatie en een projectleider.
Er is een:
- ambtelijk overleg: operationeel voor de acties uit het plan van aanpak
- regie overleg van alle gemeentesecretarissen: strategisch en bestuurlijke advisering
- stuurgroep: portefeuillehouder per gemeente

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet

Regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe 

o Gemeenten: Voorst, Brummen, Apeldoorn, Zutphen, Lochem, Epe en Heerde 

Stand van zaken Midden IJssel/ Oost Veluwe

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

De samenwerking vindt plaats via het reguliere portefeuillehoudersoverleg Jeugd in 
de Regio. Daar is een starnotitie in de afrondende fase waarin ondermeer een visie en 
uitgangspunten worden opgenomen.

Is er een visie vastgesteld? Zie boven

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Eind 2012 gereed 

Is er budget? Eind 2012 gereed

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Eind 2012 gereed

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

nog geen concrete afspraken gemaakt over inkoop van zorg.
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Regio Nijmegen 

o Gemeenten: Nijmegen, Beuningen, Wijchen,  Groesbeek, Heumen, Ubbergen, Millingen a.d. Rijn en 

Druten 

Stand van zaken regio Nijmegen

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Intentieverklaring, maar formeel is er nog niets contractueel afgetikt

Is er een visie vastgesteld? Er is een visiedocument  ‘Transformeren en integreren ‘ opgesteld. Deze visie is gecom-
bineerd met de transitie AWBZ-begeleiding en men wil ook nog meer aanhaken bij de 
Wet werk naar Vermogen en het passend onderwijs.
Dit document wordt dit jaar nog door alle gemeenteraden vastgesteld + een plan van 
aanpak.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Zie boven

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Er is een regionaal bestuursteam geformeerd dat sturing geeft en bestaat uit ver-
tegenwoordigers vanuit de twee portefeuillehouders-overleggen. Het Regionaal 
Bestuursteam Transitie Jeugdzorg en decentralisatie Begeleiding AWBZ (Regionaal 
Bestuursteam) Daarnaast zijn er twee Regionale ambtelijke werkgroepen geformeerd. 
De regionale werkgroep AWBZ Begeleiding is ingedeeld in twee subwerkgroepen. De 
werkgroep Cijfers en beelden en de werkgroep Visievorming. 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nog niet, wordt in het plan van opgenomen

Regio Noord-Veluwe 

o Gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten 

Er zijn bestuurlijke ontwikkelingen rondom deze regio. Zowel aan de noordkant van het gebied (Olde-

broek, Hattem en Heerde) als wel aan de zuidkant (Harderwijk, Ermelo, Nunspeet met Zeewolde) zijn 

bewegingen gaande om een verdergaande samenwerking te bewerkstelligen. Of de Regio Noord-Velu-

we dan blijft bestaan in zijn huidige vorm is ongewis. 

Stand van zaken Noord Veluwe

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de samenwerking is bestuurlijk geaccordeerd door middel van het vaststellen van 
het gezamenlijke plan van aanpak door het DB van de Regio Noord-Veluwe (= GR). Tot 
welk stadium de gemeenten ook echt gezamenlijk blijven optrekken is nog wel een 
vraag. 

Is er een visie vastgesteld? De notitie Visie en uitgangspunten Positief jeugdbeleid is al wel geschreven en bespro-
ken, maar bestuurlijk nog niet vastgesteld. De bedoeling is om het besluitvormingstra-
ject voor het eind van 2012 af te ronden. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een plan van aanpak.

Is er budget? Ja, er is een budget van € 50.000 beschikbaar

Is er een transitiemanager? Ja, er is een projectleider transitie tot eind 2012 in ieder geval gegarandeerd. Daarna 
is eerst besluitvorming over vervolgstap (fase3) nodig om verlenging contract mogelijk 
te maken. 

Is er een projectorganisatie? --

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, er zijn nog geen afspraken gemaakt over inkoop (of andere manier van contrac-
teren) van zorg.



20 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Regio Rivierenland 

o Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, Tiel, Lingewaal, 

West- Maas en Waal, Neder Betuwe 

Stand van zaken Rivierenland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, in Rivierenland is vanaf 2010 in de programmaraad zelfredzaam de doorontwikke-
ling van het CJG en de decentralisatie van de jeugdzorg bestuurlijk als een integrale 
beleidsopgave benoemd.
Dat heeft eind 2011 er in geresulteerd dat 2012 als een kaderstellend jaar wordt ge-
zien voor deze opgave en daartoe is een bestuurlijke opdracht geformuleerd.

Is er een visie vastgesteld? Ja, in 2009 is een visie geformuleerd in het kader van de CJG ontwikkeling en daar is 
de integrale beleidsopgave aan toegevoegd. In het kader van de 3 transities zijn in 
2012 uitgangspunten geformuleerd en is de visie verbreed.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een concept uitvoeringsprogramma dat resulteert in een plan van aanpak en 
programmalijnen voor 2013 e.v. Dit wordt afgestemd met de Provincie. Besluitvorming 
vindt eind 2012 plaats. 

Is er budget? Ja, financiering vanuit Provinciale en gemeentelijke middelen.

Is er een transitiemanager? Ja, in 2012 is een kwartiermaker/procesregisseur als programma coördinator aange-
steld. Het voornemen is om dat voor 2013 door te zetten.

Is er een projectorganisatie? Ja

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet. Er wordt gewerkt aan een regionale referentiebegroting om (regionaal) 
zicht te krijgen op de omvang en kosten van de nu ingezette middelen ten behoeve 
van jeugd. Deze begroting is naar verwachting eind 2012 klaar en kan vervolgens 
als instrument worden ingezet ten behoeve van de inkoop van zorg en het te kiezen 
inkoopmodel.
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Utrecht 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

22 Utrechtse gemeenten ordenen hun bovenlokale samenwerking 

in 4 regio’s, met daarnaast de stad Utrecht: Eemland (7 gemeenten), 

Lekstroom (5), Utrecht West-(5), Zuidoost (5); Veenendaal, Renswoude 

en Rhenen sluiten de Gelderse regio Food Valley. 

Provincie

In Utrecht is de laatste jaren samengewerkt in regio’s. Deze regio’s vormen ook de basis voor de 

voorbereiding op de transitie. In de loop van het proces zal blijken of dit ook de juiste schaalgrootte is 

voor inhoudelijke keuzes. 

Alle regio’s hebben met de provincie bestuurlijke afspraken gemaakt rond goede samenwerking 

tijdens de transitie (intentieverklaring) ‘Samen werken aan de zorg voor jeugd’ (december 2011). Er is 

provinciaal een Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012 

De provincie heeft sinds kort een programmacoördinator. Overkoepelend over de zes regio’s vindt 

afstemming plaats in een bestuurlijk platform  ‘Transitie Jeugdzorg ‘. Deelnemers aan dit platform zijn 

de bestuurlijke vertegenwoordigers van de zes Utrechtse regio’s en de gedeputeerde jeugdzorg. De 

gedeputeerde zit het platform voor.

Regio Eemland 

o Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg 

Stand van zaken Eemland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

De gemeente Amersfoort is de trekker en daarmee aanspreekpunt voor de regioge-
meenten. Dit is bestuurlijk zo afgesproken. 
De regio Eemland heeft een bestuurlijk wethoudersoverleg ingesteld waar besluiten 
worden voorbereid en voorgelegd aan de gemeenteraad per gemeente. 

Is er een visie vastgesteld? Ja, er is een denkrichting / visie opgesteld. Dit vertrekpunt en deze leidende principes 
zijn door iedere afzonderlijke gemeente vastgesteld.
Er is een wijk aangewezen als ontwikkelgebied. Bedoeling is door te doen en te 
ervaren (nieuwe) werkprocessen / instrumenten te ontwikkelen gebaseerd op de 
denkrichting / visie:
Verbinden 0de , 1ste en 2de lijn.
Het operationaliseren van de leidende principes uit de visie.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Deels, het totale plan van aanpak voor Amersfoort is bijna klaar. Het  regionaal plan 
van aanpak wordt nu opgesteld en  gaat uit van de activiteiten die nodig zijn voor de 
transitie, de transformatie en het ontwikkelgebied. 

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Nee, er is geen transitiemanager aangesteld. Er wordt gewerkt met een team. 

Is er een projectorganisatie? Ja, een regionaal ambtelijk samengesteld overleg bereidt de onderwerpen en besluit-
vorming voor. Er is een procesbegeleider die het  ontwikkelgebied begeleidt.  

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, er zijn nog geen afspraken gemaakt over de inkoop van zorg.
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Regio Lekstroom 

o Gemeenten: Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein 

 

Stand van zaken Lekstroom

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er zijn bestuurlijke afspraken vastgelegd in maart tussen de wethouders van de 
Lekstroomgemeenten (Lopik, Vianen, IJsselstein, Houten en Nieuwegein) en de gede-
puteerde

Is er een visie vastgesteld? Er is een stuk met een visie op hoofdlijnen dat gebruikt is voor een aanvraag bij OCW 
en VWS voor de voorlopersaanpak (die ook is gehonoreerd).

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een ‘fotorapport’ van Alleato met een inventarisatie van de beginsituatie aan 
de hand van uitgevraagde casuïstiek en er is een Plan van Aanpak voor de uitvoering 
van de pilot. Er wordt nog gewerkt aan een uitvoeringsplan, maar men is al aan de 
slag gegaan per september 2012. 

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een werkgroep van 3 gemeenteambtenaren en de directeur van het samen-
werkingsverband V.O. (LZVO) Daarnaast is de wethouder van IJsselstein trekker van de 
pilot, namens de wethouders van de regio Lekstroom.
Verder is er een begeleidingsgroep/klankbordgroep bestaand uit betrokken partijen 
uit onderwijs, gemeente en zorg. NJI levert expertise, er is nog overleg om extra uren 
inzet te krijgen.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, meewerkende instellingen en gemeenten investeren zelf. De Provincie heeft in 
maart jl. 275 uur projectbegeleiding voor 2012 toegezegd, maar door opheffing van 
het bureau Alleato is daarvan niet veel ingezet. Er is nu overleg over verdere invulling. 

Regio Utrecht West 

o Gemeenten: De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Oudewater, Woerden 

Er wordt in de regio Utrecht_West geëxperimenteerd met zorgvernieuwing. Rond oktober 2012 wordt 

gestart met een proeftuin/experiment in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) om tweedelijns hulp al 

in de eerste lijn in te zetten. Verwachting is dat kinderen en gezinnen met zware problematiek sneller, 

beter en goedkoper geholpen kunnen worden.

Stand van zaken Utrecht West

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de wethouder Jeugd van de gemeente Woerden en de gedeputeerde hebben de 
bestuurlijke afspraken in het kader van de transitie van de jeugdzorg getekend. De 
Woerdense wethouder tekende de afspraken namens de vijf gemeenten van regio 
Utrecht West.

Is er een visie vastgesteld? Ja, in juni is de regionale startnotitie ‘Transitie jeugdzorg en de veranderingen in het 
passend onderwijs’ besproken en deze wordt lokaal door de 5 colleges vastgesteld. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Op basis van de bestuurlijk afspraken worden concrete activiteiten uitgewerkt in de 
vorm van projectplannen. Deze uitwerking gebeurt in samenspraak met de uitvoe-
rende organisaties en de provincie.
Een regionale gemeentelijke projectplan is in de maak (november gereed) 

Is er budget? Nog niet, wordt onderdeel van regionaal projectplan om transitie middelen te  ‘clai-
men ‘ voor het bestemde doel

Is er een transitiemanager? Ja, gemeente Woerden is trekker voor jeugdzorg en passend onderwijs.
Verder zijn er ook regionale werkgroepen voor de AWBZ begeleiding, Aanbesteding 
Hulp bij het Huishouden, De Kanteling.
 De drie grote gemeenten hebben een programmamanager transities, die gezamenlijk 
de strategische werkgroep vormen.

Is er een projectorganisatie? Ja, per (grote) gemeente. Regionaal is er een bestuurlijke stuurgroep en zijn er meer-
dere regionale werkgroepen.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet
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Regio Utrecht-stad

o Gemeente Utrecht 

Stand van zaken stad Utrecht

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Nvt

Is er een visie vastgesteld? Ja, de Contourennota Transitie jeugdzorg

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Nee, er zijn voorafgaand aan een uitvoeringsprogramma nog andere stappen. Er 
wordt moment gewerkt aan uitwerking van contourennota, maar dat zal zeker nog 
geen uitvoeringsprogramma zijn. Dat kan ook pas als er meer duidelijkheid is omtrent 
de wet.

Is er budget? Ja, er is budget voor jeugd en zorg.

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een team jeugd en zorg ingericht waarin verschillende onderdelen van de 
transitie zijn belegd.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, dat is in deze fase ook nog niet aan de orde. 
Afspraken rond zorg zijn er wel gemaakt ten behoeve van  proeftuinen buurtteams 
jeugd en gezin. Daarnaast zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met provincie. En 
natuurlijk zijn er afspraken voor het huidige gemeentelijke aanbod. 

Regio Zuidoost Utrecht

o Gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist 

Stand van zaken Zuid Oost Utrecht

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er zijn bestuurlijke afspraken neergelegd in een samenwerkingsconvenant onderte-
kend door provincie en gemeenten.

Is er een visie vastgesteld? Nee

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Nee

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Nee, maar wij zijn voornemens hier op korte termijn (voor het einde van het jaar) mee 
te starten.

Is er een projectorganisatie?

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee
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Flevoland 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

Flevoland heeft 6 gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoost-

polder, Urk en Zeewolde 

Provincie

Voor de andere decentralisatie-dossiers geldt een andere indeling: 

o Sociale werkvoorziening: WGR met gemeenten Gooi- en Vecht-

streek 

o AWBZ: zorgkantoor Almere hoort bij regio Almere en het Gooi. 

Stand van zaken Flevoland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er is een bestuurlijke intentie uitgesproken om met alle 6 Flevolandse gemeenten 
samen te gaan werken bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Bovenlokaal is bij de 
ontwikkeling van het CJG samengewerkt tussen de 6 Flevolandse gemeenten. 

Gemeenten en provincie hebben in het programma GAAF jarenlang gewerkt aan 
verbetering van afstemming van activiteiten. Op bestuurlijk niveau is de intentie uitge-
sproken om in het transitieproces verder samen te werken. 

Is er een visie vastgesteld? Ja, er wordt gewerkt met een regionaal werkplan. In dit plan zijn 10 punten benoemd 
waarop regionaal wordt samengewerkt vanuit de 3 transities, Wet Werken naar Ver-
mogen, AWBZ en Jeugdzorg.
Voor Jeugd zijn de punten:
1. Samenvoeging AMK/SHG
2. Inventarisatie jeugdzorggebruik, aanbod, kosten
3. jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Samen met de provincie en de 6 Flevolandse gemeenten wordt gewerkt aan een tran-
sitieplan (uitvoeringsplan)

Is er budget? 3% van het provinciale budget komt in 2013 ter beschikking voor innovatieve pro-
gramma’s

Is er een transitiemanager? Nee, vanuit haar rol als centrumgemeente voor de provinciale afspraken is deze rol 
opgepakt vanuit de gemeente Almere.
 De projectleider Transitie Jeugd van de gemeente Almere ondersteunt ook de voorzit-
ter van het Flevolands Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein op het gebied van 
jeugd.

Is er een projectorganisatie? Nee, niet officieel. Wel vindt er maandelijks overleg plaats tussen de ambtenaren 
jeugd (transitie) van de 6 Flevolandse gemeenten over de voortgang en ontwikkelin-
gen.
 
Daarnaast is er een regionaal generalistenoverleg, welke de voorbereiding doet voor 
het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet
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Noord-Holland 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

De 56 Noord-Hollandse gemeenten ordenen hun bovenlokale 

samenwerking in 7 regio’s: Kop van Noord-Holland (6 gemeenten), 

Alkmaar (8), Gooi- en Vechtstreek (9), Zuid-Kennemerland (6), 

Midden-Kennemerland (4), West-Friesland (7)

De Stadsregio Amsterdam (16) kent verschillende subregio’s.

Provincie

Gemeenten werken reeds in het kader van de lopende regionale 

projecten in deze zes regio’s samen. 

Voor elke regio is er vanuit de provincie een ambtelijk accounthou-

der voor het contact tussen de regio en de provincie.

Op provinciale schaal is zowel ambtelijk als bestuurlijk het Provinci-

aal Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg (PBOJ) actief. Daarmee beschikt 

de provincie over de structuur om samen met gemeenten uitwer-

king te geven aan een plan voor de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten in Noord-Holland.

De provincie heeft onlangs een transitieagenda opgesteld. Daaraan is een inventarisatie per regio 

vooraf gegaan. Binnenkort volgt een samenwerkingsovereenkomsten van de provincie met de 

regio’s. Voor elke regio is er vanuit de provincie een ambtelijk accounthouder voor het contact tussen 

de regio en de provincie. 

De Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten werpt zich op om een actieve rol te vervullen m.b.t. 

transitiedossier.

GS hebben op 19 juni 2012 het ontwerp-Beleidskader jeugdzorg vastgesteld. Tot 15 augustus 2012 is 

inspraak mogelijk. Provinciale Transitieagenda Noord-Holland voor de overdracht van de jeugdzorg 

naar gemeenten (april 2012).

Stadsregio 

De Stadsregio Amsterdam  heeft voor de jeugdzorg dezelfde positie als provincies en vervult dus deze 

rol voor de subregio’s binnen de stadsregio. De subregio’s van de Stadsregio Amsterdam zijn Zaan-

streek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam e.o.
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Regio Kop van Noord-Holland 

o Gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon, Schagen, Harenkarspel, Zijpe  

Stand van zaken Kop van Noord Holland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, in april 2012 is door de portefeuillehouders jeugd in de Kop van Noord-Holland 
een Startdocument voor de transitie jeugdzorg in de regio Kop van Noord-Holland 
vastgesteld. In dit startdocument wordt de samenwerking tussen de regiogemeenten 
bevestigd.
In juni 2012 is in de colleges in de Kop een bestuursopdracht vastgesteld voor de 
inrichting van een regionale projectorganisatie voor de 3 decentralisaties.

Is er een visie vastgesteld? Nee, er is nog geen regionale visie met betrekking tot de jeugdzorg vastgesteld. Er ligt 
wel een concept visie over opgroeien en opvoeden in de regio Kop van Noord-Holland. 
Vanuit de regionale projectorganisatie voor de 3 decentralisaties wordt gewerkt aan 
een visiedocument voor het hele sociale domein.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Nee, er is een concept regionaal projectplan transitie jeugdzorg voor 2012, waarin ook 
afspraken staan over de inzet van het invoeringsbudget 2012 en een doorkijkje naar 
2013. Dit is nog niet vastgesteld.

Is er budget? --

Is er een transitiemanager? Ja 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een regionale projectorganisatie m.b.t. de drie decentralisaties opgezet; de 
gemeente Den Helder coördineert het transitieproces voor de transitie jeugdzorg. 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, voor de subsidieverlening in het kader van een aanbod opvoedondersteuning in 
het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt jaarlijks afstemming tussen de regiogemeen-
ten plaats. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de inkoop van (geïndiceerde) 
jeugdzorg. 

Regio Alkmaar 

o Gemeenten: Alkmaar, Bergen NH, Graft de Rijp, Schermer, Heiloo, Castricum, Langedijk, Heerhugo-

waard 

Stand van zaken regio Alkmaar

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er is overeenstemming over het plan van aanpak en de visie in het Portefeuillehou-
dersoverleg Jeugd Regio Alkmaar. Vervolgens is dit plan geaccordeerd in de afzonder-
lijke colleges van B&W in de regio.
Ook in de toekomst geldt dat de besluitvorming regionaal wordt voorbereid maar wel 
in iedere gemeente afzonderlijk bekrachtigd moet worden

Is er een visie vastgesteld? Ja

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een globaal uitvoeringsprogramma.

Is er budget? Ja, er is een regiobudget dat gevoed wordt door de helft van de decentralisatiebudget 
dat iedere gemeente apart heeft ontvangen vanuit het rijk

Is er een transitiemanager? Ja 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een bestuurlijke- en projectorganisatie vastgelegd.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nog niet, is nog te vroeg om te bepalen wat je wil inkopen, op welke schaalgrootte en 
of je wil inkopen of subsidiëren. 
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Regio Gooi- en Vechtstreek 

o Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

Stand van zaken Gooi en Vechtstreek

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Startnotitie (bijgaand) en - sinds gisteren - bestuurlijke visie op de uitvoering, wordt op 
dit moment uitgewerkt.

Is er een visie vastgesteld? Ja, in de startnotitie

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Wordt nu geschreven, eind 2012 in besluitvorming

Is er budget?

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? De wethouder van Bussum is bestuurlijk trekker. Ambtelijk wordt zij ondersteund 
vanuit het Gewest Gooi en Vechtstreek.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nog niet

 

Regio Zuid-Kennemerland 

o Gemeenten: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Haarlemmerliede c.a. en Zandvoort

Stand van zaken Zuid-Kennemerland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, in het portefeuillehouders overleg zijn de eerste hoofdlijnen over de samenwerking 
vastgesteld

Is er een visie vastgesteld? Ja, er zijn in de regio Zuid-Kennemerland uitgangspunten opgesteld en bestuurlijk 
vastgesteld. Deze zijn verder uitgewerkt in lokale visiedocumenten. Over vraagstukken 
over o.a. LVB, J-GGZ, JB/JR, crisis, opdrachtgeverschap etc. wordt dit jaar gestart met 
regionale verkenning van gezamenlijke visies.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Nee, hiervoor is nog geen apart uitvoeringsprogramma met budget

Is er budget? Nee

Is er een transitiemanager? --

Is er een projectorganisatie? Nee, er is geen gezamenlijke projectorganisatie, wel samenwerking

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, dit is wel een van de belangrijke thema’s die dit najaar (met uitloop naar 2013) 
geagendeerd staan.
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Regio Midden-Kennemerland (IJmond) 

o Gemeenten: Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest 

Stand van zaken Midden Kennemerland/ IJmond 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de samenwerking in de regio IJmond is vastgesteld in een  ‘ Regionale Visie en 
Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg ‘. In februari 2012 hebben de vier gemeenten 
(Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest) deze samenwerking via dit document 
geaccordeerd.

Is er een visie vastgesteld? Ja, er is een visie. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, uitvoeringsprogramma en plan van aanpak zijn vastgesteld. 

Is er budget? Ja

Is er een transitiemanager? Ja, sinds juli 2012..

Is er een projectorganisatie? Ja, de projectgroep bestaat uit projectleiders van bestaande activiteiten (beleidsadvi-
seurs van de vier gemeenten); die samengevoegd zijn in 6 ontwikkellijnen

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, de inkoop van zorg (1) is één van de ontwikkellijnen; naast (2) versterken CJG- 
netwerk, (3 )versterken wijkgericht werken, (4) ontschotten.(5) inschakeling gespeciali-
seerde jeugdzorg en (6) vraagsturing/ prestatiemeting.
De komende tijd wordt gezocht naar de beste mogelijkheden voor de inzet van de 
toekomstige zorg voor jeugd (inkoop/ subsidiëring ) o.a. met financieel deskundigen 
uit de vier gemeenten en een vertegenwoordiging van de zorgaanbieders

Regio West-Friesland 

o Gemeenten: Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec 

Stand van zaken West Friesland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja

Is er een visie vastgesteld? Ja, op hoofdlijnen op 26 januari 2012 vastgesteld

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, een procesplan op 26 januari 2012 vastgesteld 

Is er budget? Nee 

Is er een transitiemanager? Ja, een duo-projectleiderschap 

Is er een projectorganisatie? Ja

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet

Stadsregio Amsterdam 

o Gemeenten: Amsterdam, Zeevang, Waterland, Edam-Volendam, Wormerland, Aalsmeer, Ouder-

Amstel, Uithoorn, Beemster, Purmerend, Haarlemmermeer, Diemen, Zaanstad, Landsmeer, Amstelveen, 

Oostzaan

In deze regio vinden activiteiten plaats zowel op het niveau van de Stadsregio Amsterdam als bestuurs-

orgaan en op het niveau van de stadsregio als regio van samenwerkende gemeenten. 

Binnen de Stadsregio Amsterdam (SRA) zijn 3 regio’s te onderscheiden: Zaanstreek-Waterland, Amstel-

land-Meerlanden, Amsterdam e.o.

De 9 gemeenten (ca. 300.000 inwoners) in de regio Zaanstreek-Waterland onderzoeken met elkaar op 

welke terreinen van de jeugdzorg samenwerking gewenst is en hoe die dan in de regio Zaanstreek-Wa-

terland vorm gegeven kan worden. Ook de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden (exclusief 

Diemen) onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden, maar daar wordt ook de samenwerking on-

derzocht met een regio die geen onderdeel uitmaakt van de SRA, namelijk de regio Kennemerland. De 

gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden hebben eigen transitiemanagers en geen gezamenlijke 

projectorganisatie. 
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Het transitiemanagement organiseert conferenties over de transitie jeugdzorg. Hier kunnen (regionale) 

beleidsmedewerkers, management, directeuren, bestuurders, directies van instellingen alsmede andere 

betrokkenen informatie uitwisselen en kennis delen.

 

Stand van zaken Stadsregio Amsterdam

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Nee. Er is nog geen bestuurlijke samenwerking geaccordeerd wat betreft de bovenlo-
kale samenwerking jeugdhulp. 
Er zijn in Stadsregionaal verband afspraken voor de periode tot 1 januari 2015, de 
transitieperiode. De Regioraad van de SRA heeft een ‘Regionaal werkplan 2012 
Transitie zorg om jeugd’ vastgesteld. Uitgangspunt is dat alle gemeenten zelf verant-
woordelijk worden voor de jeugdzorg en dat elke gemeente zich daarop dient voor te 
bereiden. In de voorbereiding wordt een aantal fasen onderscheiden. De eerste fase 
is de fase van de visievorming door elke gemeente. Die is gerealiseerd. De volgende 
fase is die van de besluiten van de gemeenten over bovenlokale samenwerking: wat 
voor samenwerking, op welke schaal , welke gemeenten gaan met elkaar samenwer-
ken, op welke delen van de jeugdzorg richt de samenwerking zich enz. 

Is er een visie vastgesteld? In het werkplan 2012: ‘Regionaal werkplan 2012 Transitie zorg om jeugd’ is een visie 
opgenomen, die aansluit bij de doelstellingen van de transitie. 
Elke gemeente doorloopt een eigen visietraject. Bij bespreking in de SRA is vastgesteld 
dat er veel overeenkomsten zit in de visie die elke gemeente in de SRA heeft ontwik-
keld.
Op basis van die constatering zijn verdere afspraken gemaakt voor het transitietraject.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, het werkplan 2012. De transitiemanagers van de SRA organiseren kennisbijeen-
komsten voor alle gemeenten in de stadsregio, waar informatie wordt gedeeld die van 
belang is voor de voorbereiding op de nieuwe jeugdzorgtaken. 
De transitiemanagers van de SRA stimuleren en faciliteren pilots en proeftuinen. 
Daarvan lopen er nu ca. 25.
De SRA heeft gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken met de 
zorgaanbieders in de SRA.
De SRA draagt per 1/1/2013 via mandatering de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de ambulante jeugdzorg over aan de gemeenten die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Het bijbehorende budget dient voor 80% besteed te worden aan de 
lopende afspraken; 20% kan ingezet worden voor innovaties.

Is er budget? In 2012 is door de Stadsregio € 400.000 uitgetrokken voor begeleiding van het transi-
tieproces.
- Voor pilots met begrotingsvoorstellen: 1.5 mln uit de egalisatiereserve 2012. 
- M.i.v. 1-1-2013 neemt een aantal gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van de ambulante zorg voor hun rekening. 

Is er een transitiemanager? De SRA heeft twee transitiemanagers. Elke gemeente heeft ook een transitiemanager/
programmaleider/projectleider. De regio Zaanstreek-Waterland heeft met budget van 
de SRA het programmamanagement ingericht voor de 9 gemeenten. Dat bereidt de 
gezamenlijke vraagstukken voor waarover de gemeenten besluiten moeten nemen.

Is er een projectorganisatie? Ja, de SRA heeft een projectorganisatie, zo ook elke gemeente. Die bestaat voor de 
SRA uit twee transitiemanagers en ondersteuning en momenteel vier werkgroepen, 
getrokken door de gemeenten zelf. De projectorganisatie sluit aan bij bestuurlijke 
stuurgroep, directeurenoverleg en ambtelijk overleg jeugd.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee
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Zuid-Holland 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

De 72 Zuid-Hollandse gemeenten ordenen hun 

bovenlokale samenwerking in 5 regio’s: Zuid-

Holland Zuid (19 gemeenten), Holland Rijnland 

(15), Midden-Holland (10), Haaglanden (9), Rot-

terdam (19). 

 

Provincie:

Alle 5 regio’s hebben een bestuurlijke startnota 

en/of visie nota gerealiseerd, variërend van een 

plan op hoofdlijn tot een gedetailleerde implementatieprogramma (regio Rotterdam). Alle plannen 

hebben bestuurlijk draagvlak. Zuid-Holland heeft het Programmaplan transitie jeugdzorg opgesteld 

(mei 2012)

De provincie vervult een ondersteunende en faciliterende rol. Provincie heeft een programma 

opgesteld en een bestuurlijk platform in het leven geroepen. Doel kennisuitwisseling en 

gezamenlijke pilots opzetten. 

Regio Zuid-Holland Zuid 

o Gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, 

Nieuw-Lekkerland, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht, 

Zwijndrecht, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen. 

Stand van zaken Zuid Holland Zuid

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de 19 gemeenten hebben elk een gezamenlijke bestuursopdracht vastgesteld die 
moet leiden tot een gezamenlijke visie, ontwerp en transformatieplan. In de tweede 
helft van 2013 verwacht  men  besluitvorming over de invulling van de bovenlokale 
samenwerking.

Is er een visie vastgesteld? De concept-visie is in september aangeboden aan de 19 gemeenten ter besluitvorming. 
Naar verwachting vindt de besluitvorming nog dit jaar plaats in de 19 lokale gemeen-
teraden.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

? Voor de uitvoering van de bestuursopdracht hebben gemeenten een deel van het 
landelijke invoeringsbudget bij elkaar gebracht.

Is er budget?

Is er een transitiemanager? Ja. Er is een stuurgroep van wethouders onder leiding van de bestuurlijk opdrachtge-
ver en er is een ambtelijk opdrachtgever met daaronder een transitiemanager (dat ben 
ik) met een transitieteam.

Is er een projectorganisatie?

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee. Die afspraken worden pas gemaakt na gereedkomen van het transformatieplan. 
Wel wordt al  verkend hoe de inkoop vorm gegeven kan worden, los van schaal en 
samenwerkingsverband.
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Regio Holland Rijnland 

o Gemeenten: Alphen a.d. Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeter-

woude. 

Stand van zaken Holland Rijnland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, binnen de  gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 

Is er een visie vastgesteld? Die is in de maak. Voor eind van het jaar wordt een definitieve versie verwacht. Dit is 
een visie op hoofdlijnen, met uitgangspunten.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, als onderdeel van de regionale aanpak 3 decentralisaties.

Is er budget? Ja, gemeenten zetten 23% van de invoeringsmiddelen voor wmo en jeugd in voor het 
regionaal traject. Daarnaast werden tot en met dit jaar regionale middelen ketenaan-
pak jeugd ingezet, via regionale provinciale middelen.

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, binnen de regionale ketenaanpak jeugd, al 6 jaar het platform voor verbetering 
jeugdzorg van gemeenten, provincie en zorgpartijen is 1 van de trajecten de transitie, 
getrokken ambtelijk door Alphen aan den Rijn. Dit is weer onderdeel van de regionale 
3 d aanpak. Voor de trekker zijn 2 dagen per week gefaciliteerd vanuit regionale 
middelen. Er is een brede 3 D- organisatie en binnen jeugd is er een bestuurlijke stuur-
groep van 5 wethouders en is er een ambtelijke werkgroep met alle gemeenten.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee nog niet, maar dat zal naar verwachting zeker gaan gebeuren

Regio Midden-Holland 

o Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bergambacht, Neder-

lek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist 

 

Stand van zaken Midden Holland 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de afzonderlijk colleges hebben besloten regionaal samen te werken in Midden 
Holland. de decentralisatie Jeugdzorg is onderdeel van het programma Sociaal Domein 
in Midden Holland. Binnen dit programma wordt ook gewerkt aan de decentralisa-
tie van extramurale begeleiding, en een ontwikkelingen in het kader van werk en 
inkomen. 

Is er een visie vastgesteld? Er is een concept visie op het sociale domein vastgesteld die momenteel in consultatie 
is bij gemeenteraden, cliëntenraden, WMO raden en aanbieders

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een plan van aanpak 

Is er budget? Ja, er is een regionaal budget voor het hele programma.

Is er een transitiemanager? Ja

Is er een projectorganisatie? Ja, het programmateam bestaat uit een projectleider jeugdzorg, projectleider bege-
leiding en een projectleider werk en inkomen. De projectleider stuurt de regionale 
werkgroep Jeugdzorg aan. 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet
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Regio Haaglanden 

o Gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-

Nootdorp, Wassenaar, Midden-Delfland 

De gemeenten in Haaglanden hebben eind december 2011 bestuurlijk een gezamenlijk startdocument 

vastgesteld. Op basis daarvan is met uitwerking gestart van verschillende thema’s. Het regionale Pro-

jectleidersoverleg wordt sinds mei 2012 hiervoor door een externe partij ondersteund.

Drie thema’s krijgen ten behoeve van het functioneel ontwerp nu voorrang: positie en taak van de JGZ, 

de toekomst van BJZ en de samenwerking zorg en onderwijs. Deze worden uitgewerkt door een Transi-

tiebureau dat is gevormd vanuit de gemeenten. Daarnaast loopt een project Startfoto, dat het huidige 

zorg gebruik binnen de regio tot op wijkniveau in kaart brengt, en waarbij ook zichtbaar wordt hoe 

vaak er van gecombineerde jeugdzorg sprake is. Deze startfoto wordt in 2013 uitgebreid met informa-

tie van hulp aan jeugd en gezinnen vanuit het huidige lokale domein. 

Tevens is er een werkgroep financiën actief.

Binnen de regio is er een veelheid aan pilots. Het eerder genoemde Transitiebureau houdt hier het 

overzicht over. Het Stadsgewest ondersteunt de gemeenten in dit transitieproces met kennis en infor-

matie.

Stand van zaken Haaglanden

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, er is een gezamenlijk en bestuurlijk vastgesteld startdocument.  De uiteindelijke 
vorm van samenwerking (na 2015) moet nog worden vastgesteld. Er komt op korte 
termijn een gezamenlijk Plan van Aanpak.

Is er een visie vastgesteld? Ja, de G32 visie is vertrekpunt en input voor verdere uitwerking.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een globaal plan van aanpak, dat momenteel weer verder wordt ingevuld. 
Verwachting is dat dat in december klaar is.

Is er budget? Ja, er wordt jaarlijks een budget afgesproken voor de ondersteuning van het regionale 
project en voor gezamenlijke activiteiten.

Is er een transitiemanager? Er is een projectleidersoverleg dat wordt voorgezeten door de projectleider van Den 
Haag 

Is er een projectorganisatie? Er is een bestuurlijke Stuurgroep, met Den Haag als voorzitter
Ambtelijke ondersteuning is geregeld in het projectleidersoverleg, waarvan eveneens 
Den Haag voorzitter is. Tevens zijn er werkgroepen en een Regionaal Transitiebureau.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Er is een werkgroep actief die in 2013 met voorstellen moet komen over wat en hoe 
regionaal zaken worden ingekocht.
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Regio Rotterdam 

o Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a.d. IJssel, Dirksland, Goedereede, 

Hellevoetsluis, Krimpen a.d. IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, 

Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne. 

In de stadsregio Rotterdam worden elk kwartaal kennisateliers georganiseerd voor ambtenaren en 

bestuurders.

Er is in september gestart met een vijftal inhoudelijke proeftuinen. Doel is dat elke subregio één proef-

tuin start en stad Rotterdam vier. 

Stand van zaken Stadsregio Rotterdam

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

In het jaar 2012 zijn de ontwikkelopgaven uitgewerkt, het ontwerp is eind van dit jaar 
klaar en het implementatieplan wordt in april 2013 geagendeerd voor het bestuurlijk 
overleg. Op basis van het ontwerp zullen de nu deelnemende gemeenten (dit zijn nu 
alle gemeenten van de stadsregio Rotterdam Rijnmond) begin 2013 besluiten of ze 
mee blijven doen.

Is er een visie vastgesteld? Ja, is bestuurlijk geaccordeerd

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er zijn drie werkgroepen die elk een plan van aanpak hebben opgesteld, dat be-
stuurlijk is geaccordeerd. De werkgroepen zijn: 
- signalering, diagnosticering en toeleiding
- residentiele zorg en jeugdbescherming
- financiering en sturing

Is er budget? Ja, stadsregionale middelen en elke gemeenten heeft 50% van de transitiegelden 
gestort

Is er een transitiemanager? Ja, vanuit de stadsregio die door alle samenwerkende gemeenten wordt betaald en in 
elke subregio 

Is er een projectorganisatie? Ja, per werkgroep neemt een vertegenwoordiger deel van de stadsregio, van de stad 
Rotterdam en van elke subregio
Elke subregio heeft ook een eigen projectopzet.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over zorginkoop, wel is er een werkgroep bezig 
met als thema de sturing en financiering van het stelsel in de regio. De ambtenaren 
van de deelnemende gemeenten lopen op dit moment ‘stage’ bij de stadsregio en 
gaan mee met de inkoopgesprekken met de aanbieders.
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Noord-Brabant 

Regio-indeling bovenlokale sa-

menwerking 

De 67 Brabantse gemeenten 

ordenen hun bovenlokale samen-

werking in 4 regio’s: Noord-Oost 

(20 gemeenten), West (18), 

Zuid-Oost (21), Midden (8) 

Provincie:

Er is een provinciaal startdocument, door gemeenten geaccordeerd. Provincie faciliteert ruim in on-

dersteuning en aanjaagkracht. Op 26 april j.l. organiseerde Provincie Noord-Brabant samen met K2 de 

conferentie ‘transities in het gemeentelijke domein’. De conferentie trok meer dan 200 bestuurders, 

ambtenaren en andere betrokkenen bij de verschillende transities.

Transitie Jeugdzorg Noord-Brabant: ‘Samen uit, samen thuis’ 

Advies Transitie Jeugdzorg (Provinciale Raad Gezondheid, maart 2011) 

Transitie van de Jeugdzorg, Trendrapport 2011 (K2) 

De provincie Noord-Brabant onderzoekt samen met de 4 Brabantse regio’s of het haalbaar is om de 

enkelvoudige ambulante jeugdzorg al per 1 januari 2013 over te dragen.

Regio Noord-Oost 

Gemeenten: ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Heusden, Boxtel, Oss, Landerd, Maasdonk, Bernheze, 

Schijndel, St. Michielsgestel, Veghel, St. Oedenrode, Boekel, Uden, Cuijk, Boxmeer, St. Antonis, Mill en 

St. Hubert en Grave (20 gemeenten) 

Stand van zaken Noord Oost Brabant

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, een jaar geleden is in de regio al een samenwerkingsstructuur getekend en een 
startnotitie en visie opgesteld. 

Is er een visie vastgesteld? Ja, de visie is door de colleges vastgesteld, gaat begin volgend jaar naar de raden

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost (oktober 2011). Ook in de visie 
staan uitgangspunten voor de aanpak

Is er budget? Ja, de transitiegelden. De provincie wil wel versnellen, maar dat mag niet van het Rijk 

Is er een transitiemanager? Ja. Den Bosch en Oss zijn trekkers 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is ambtelijk team bestaande uit vertegenwoordigers van 4 subregio’s. Hier han-
gen diverse werkgroepen onder waar alle gemeenten in vertegenwoordigd zijn. 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet. Wel is in de visie vastgelegd dat verschillende soorten zorg op de ver-
schillende (subregionale) niveau worden ingekocht. Het ambtelijk advies is om zeker 
de eerste jaren met subsidierelaties te werken.
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Regio West Brabant

Gemeenten; Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werken-

dam, Woudrichem, Woensdrecht, Zundert (18 gemeenten) 

Stand van zaken West Brabant

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

-  Ja, de samenwerking is geaccordeerd door de 18 west Brabantse gemeenten in de 
bestuurscommissie Zorg Welzijn en Onderwijs. Dit betreft een gezamenlijke visie en 
agenda voor 2012 vastgesteld door alle colleges van B&W.

Is er een visie vastgesteld? -   Ja eind 2011.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

-   Ja, uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen, Twee subregio’s, regio Breda e.o. en 
Roosendaal/Bergen op Zoom e.o. Op subregionaal niveau kent de subregio West-Bra-
bant-West (9 gemeenten met als trekkers Roosendaal en Bergen op Zoom) een eigen 
bestuursopdracht met plan van aanpak en gezamenlijk budget

Is er budget? Nee, er is geen gemeenschappelijk budget.

Is er een transitiemanager? -    Ja, in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een projectorganisatie met een transformatieteam voor de 18 gemeenten en 
een projectorganisatie per subregio.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

-     Nee, nog niet, de afspraak is gemaakt dat gezamenlijk onderzocht wordt welke 
schaalgrootte en welke samenwerkingsverbanden logisch zijn om in de toekomst 
gezamenlijk in te kopen. Dit verkeert in de onderzoeksfase.

Regio Zuid-Oost Brabant  (Stadsregio  Eindhoven )

o Gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, 

Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre (21 gemeenten) 

Op 16 april (in de Helmond) en op 6 juni (in Eindhoven) zijn alle raadsleden van de 21 SRE gemeenten 

geïnformeerd over de Transitie Jeugd en de regionale ontwikkelingen daarbij.

Stand van zaken Zuid Oost Brabant (SRE)

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

De portefeuillehouders van de 21 SRE-gemeenten hebben op 26 september jl. de stra-
tegische agenda vastgesteld voor 2012/2013. 
 
De zes Peelgemeenten hebben in september samenwerking op Peellandniveau geac-
cordeerd en besloten om samen op te trekken bij de voorbereiding (inclusief inkoop 
en aansturing/organisatie).  

Is er een visie vastgesteld?  In SRE-verband is eind 2011 een tussenrapportage opgesteld. 
 
In de zes Peelgemeenten is nu een voorstel in de besluitvormingsroute met strategi-
sche uitgangspunten voor de voorbereiding van de transitie jeugdzorg en een doorkijk 
naar gewenste dienstverleningsopbouw, toeleiding, en organisatie en aansturing. 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, voor beide schaalniveaus

Is er budget? In SRE-verband is er een beperkt budget (oa. subsidie provincie NB). 
In Peellandverband is (nog) geen gezamenlijk budget vrijgemaakt voor het project 
transitie jeugdzorg. Wel zetten de gemeenten een deel van de gesubsidieerde advies-
dagen in voor het project. 

Is er een transitiemanager? In SRE-verband is er vanuit de subregio’s een viermanschap dat als kernteam/kartrek-
kers fungeert voor de regio. 
 
In Peellandverband is er een kwartiermaker transitie jeugdzorg voor de Peelregio. De 
gemeente Helmond levert deze kwartiermaker. 

Is er een projectorganisatie? Ja, voor beide schaalniveaus

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

 Nog niet, dit wordt verkend. 
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Regio Midden Brabant

o Gemeenten: Tilburg, Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waal-

wijk.

Stand van zaken Midden Brabant

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja

Is er een visie vastgesteld?  Ja, in het Regionaal Transitieplan 

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, het Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant (K2, december 2011) 
 

Is er budget?  Ja: regionaal invoeringsbudget 2012

Is er een transitiemanager?  Ja

Is er een projectorganisatie? Ja

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee
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Zeeland 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

Er is een (bestuurlijk gedragen) samenwerkingsverband van alle 13 

Zeeuwse gemeenten. 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

Er is een (bestuurlijk gedragen) samenwerkingsverband van alle 

dertien Zeeuwse gemeenten.

Samenwerking

Al jaren is een Task Force Jeugd actief waarin de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland 

samenwerken. De Ambtelijke Werkgroep Jeugd en de Werkgroep Zorgaanbieders adviseren de Task 

Force Jeugd. Ter voorbereiding op de Transitie Jeugdzorg begeleiden twee Transitiemanagers het 

proces: één namens de provincie en één namens de gemeenten. Zij zijn per 1 oktober versterkt met 

een inhoudelijk projectbegeleider, om naast een gedragen proces ook de vernieuwing in het nieuwe 

Zeeuwse model zorg voor jeugd te realiseren.

Stand van zaken Zeeland

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja

Is er een visie vastgesteld? Ja, er is een uitgangspuntennota voor het transitieproces die door alle gemeenten en 
de provincie is vastgesteld (juni 2012).

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, bestaande uit een eerste en tweede fase. Van 1 januari tot 1 april 2012 vond de in-
ventarisatiefase plaats (binnen de eerste fase). In beeld is gebracht wat op de Zeeuwse 
gemeenten af komt en wat de verwachtingen, knelpunten en uitdagingen zijn. Hierna 
startte de visiefase van 1 mei tot 1 september 2012 (binnen de eerste fase). Tijdens 
de visiefase is onder meer gewerkt aan een uitgangspuntennota, in dialoog met alle 
betrokkenen van gemeenten, provincie en organisaties zorg voor jeugd. Per 1 oktober 
jl. heeft Zeeland de tweede fase van de transitie en transformatie jeugdzorg gestart. 
Werkgroepen gaan vanaf november 2012 aan de slag met het uitwerken van diverse 
thema’s en het ontwerpen van de Zeeuwse zorg voor jeugd. In mei 2013 vindt een con-
ferentie plaats, waarna nog aanpassingen in het model worden gedaan. Vervolgens 
gaat het model ter besluitvorming naar de Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en 
naar de organisaties zorg voor jeugd. Van september 2013 tot februari 2014 gaat Zee-
land het nieuwe model toetsen en uitvoeren. Van februari tot september 2014 staat 
evalueren en implementeren op het programma.  

Is er budget? Ja, de Zeeuwse gemeenten zetten invoeringsmiddelen van rijkszijde in om de transitie 
te laten begeleiden. Ook de provincie Zeeland zet middelen in.

Is er een transitiemanager? Ja, er is een (extern) Transitiemanager Jeugdzorg namens de dertien Zeeuwse gemeen-
ten en een Transitiemanager van de provincie Zeeland. Daarnaast is er vanaf oktober 
2012 een inhoudelijk projectbegeleider.

Is er een projectorganisatie? Ja, er is een programma- /projectstructuur 

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, wanneer nog niet bekend
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Limburg 

Regio-indeling bovenlokale samenwerking 

De 34 Limburgse gemeenten ordenen hun bovenlokale samenwerking in 5 

regio’s: Maastricht/Heuvelland (6 gemeenten), Midden-Limburg (7), Weste-

lijke Mijnstreek (4), Parkstad (8), Noord-Limburg (8). 

Provincie

Er is een stuurgroep transitie Limburg, zowel bestuurlijk als ambtelijk ( 3 

grote, 3 kleine gemeenten en provincie. 

Er is een Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2012: ‘IEDER KIND IS 

EEN TALENT!’, waarin de transformatie naar inhoud en in transitie naar 

gemeenten is beschreven.

Regio Noord-Limburg 

o Gemeenten: Beesel, Bergen (L), Gennep, Horst a.d. Maas, Mook en Mid-

delaar, Peel en Maas, Venlo, Venray.

Stand van zaken Noord Limburg 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, in 2011 zijn de regionale plantafels georganiseerd voor het gebied Noord Noord-
Limburg, (samenwerkingsverband van de Gemeenten Venlo/Venray/Horst aan de Maas/ 
Gennep/Bergen/Mook en Middelaar/ Beesel en Peel en Maas). 

De onderwerpen op deze regionale plantafel waren breed samengesteld, en daardoor 
is een aanvullende structuur gekozen voor:
-    Regionale bestuurlijke samenwerking:
Op de drie decentralisatieopdrachten AWBZ naar Wmo, Wet Werken naar Vermogen 
en Transitie jeugdzorg
Alle verantwoordelijke bestuurders hebben hierin zitting van de gemeenten Venlo/
Venray/Horst aan de Maas/ Gennep/Bergen/Mook en Middelaar/ Beesel en Peel en 
Maas
In dit overleg zijn ter advisering de transitiemanagers (zie hieronder) aanwezig en de 
procesleiders transities. 
-    Regionale transitieoverleg ambtelijke vwb de drie transities individueel, de samen-
hang en de ontwikkeling.
Regionale aansturing via secretaris Peel en Maas met de procesleiders en de transitie-
houders in de regio.
-     Regionale ambtelijke samenwerking op de individuele transities van de gemeenten 
Venlo/Venray/Horst aan de Maas/ Gennep/Bergen/Mook en Middelaar/ Beesel en Peel 
en Maas.
Dus apart per transitie.

Is er een visie vastgesteld? Ja, er is een regionale visie opgesteld en ter regionaal akkoord voorgelegd en zal 
individueel per gemeente ter vaststelling worden voorgelegd.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Er is sprake van een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling, waarbij een aantal onder-
delen al opgepakt worden ter uitwerking.
Budgettair nog niet geregeld.

Is er budget?

Is er een transitiemanager? Iedere gemeente heeft een eigen interne projectorganisatie met een procesmanager 
op de drie transities en projectleider(s) op de drie transities.

Is er een projectorganisatie? Ja, zie boven, deze projectorganisatie per gemeente sluit aan op de projectorganisatie 
regionaal.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nog niet.
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Regio Midden-Limburg 

o Gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert. 

Binnen de regio wordt ook gewerkt in de sub-regio’s Weert (Leudal, Nederweert en Weert) en Roer-

mond ( Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw).

Regio Weert: Er is een uitgangspuntennotitie van drie gemeenten, een projectplan en een pilot plan. 

De eerste 2 documenten zijn door drie gemeenteraden vastgesteld. 

Uitgangspunt is zoveel mogelijk gezamenlijk te doen met de regio Roermond. Bestuurlijk is daartoe de 

intentie uitgesproken maar er ligt geen formeel document onder. 

 

Ook met de gemeenten in Limburg Noord wordt samengewerkt, hoe die samenwerking er uit gaat 

zien is nog niet helemaal helder. 

 

Stand van zaken Midden Limburg 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, via startnotitie en gezamenlijk collegevoorstel

Is er een visie vastgesteld? Nog niet, Een voorzichtig ambitie is vastgelegd in de startnotitie (inmiddels is de plan-
ning in praktijk bijgesteld), er wordt toegewerkt  naar een kaderdocument inclusief 
visie volgend jaar juni.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, er is een projectplan opgesteld (werkplan).

Is er budget? Ja, alle gemeenten hebben de transitiemiddelen gereserveerd en labelen zoveel 
mogelijk budgetten vanuit de DU CJG voor bijvoorbeeld de uitrol van 1 Gezin 1 Plan. 
Budgetten zullen volgend jaar juni verder gereserveerd worden. Ook worden er aan-
vullende middelen aangevraagd bij de provincie (versterking 1e lijn). 

Is er een transitiemanager? Ja, in beide sub-regio’s. 

Is er een projectorganisatie? Ja, de bestaande OOGO structuur (afstemming jeugdzorg/jeugdbeleid) is voorlopig 
gekozen als projectstructuur

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, er zijn nog geen afspraken gemaakt over de inkoop van zorg, dat zit in het 
gezamenlijk te lopen traject. Men is  bezig met een verkenning van de financierings-
mogelijkheden.
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Regio Zuid-Limburg

Deze regio bestaat uit 18 gemeenten. Op sommige onderdelen wordt gewerkt in sub-regio’s:

o Gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal 

o Gemeenten: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein 

o Gemeenten: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de 

Geul 

Stand van zaken  Zuid Limburg 

Is de samenwerking
bestuurlijk geaccordeerd?

Ja, de stuurgroep (6 wethouders van het samenwerkingsverband) heeft de samenwer-
kingsovereenkomst decentralisatie Jeugd Zuid Limburg geaccordeerd en vervolgens is 
deze door de 18 samenwerkende gemeente op collegeniveau geaccordeerd.

Is er een visie vastgesteld? De regionale visie is in ontwikkeling. Er is een basisdocument. Dit product wordt als 
een groeidocument beschouwd, het  wordt pas vastgesteld als ook de doelstellingen 
en scenario’s geformuleerd zijn. Dit wordt van buiten naar binnen gedaan. Het proces 
is het product.

Is er een uitvoeringsprogramma/ 
plan van aanpak?

Ja, een Projectplan (o.a.: opdracht, opgaven en resultaten, fasering en planning, com-
municatie en financiering). Deze wordt 24 september aan de stuurgroep voorgelegd 
en daarna gaat deze ter accordering naar de 18 gemeenten 

Is er budget? Ja, dit is opgenomen in het projectplan

Is er een transitiemanager? Ja, Maastricht trekt deze decentralisatie voor de 18 gemeenten (Heerlen en Sittard-
Geleen zijn trekker mbt de andere 2 decentralisaties). 

Is er een projectorganisatie? Ja, er is er een bestuurlijke en ambtelijke organisatie ingericht (opdrachtgever / 
opdrachtnemerschap). Iedere deelnemende gemeente heeft een projectleider of coör-
dinator benoemd voor deze decentralisatie.

Zijn er afspraken gemaakt over 
inkoop van zorg? 

Nee, nog niet. Er wordt nu eerst een 0-meting gedaan om de vraag in beeld te krijgen.
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Groningen Concept Bestuursakkoord Jeugd 2013-2016

Drenthe  ‘Als jeugd en toekomst telt’

Twente Startnotitie Transitie Jeugdzorg Twente 

 

Kop van N-Holland Bojoz koers 2011-2015, Idealen in uitvoering

Heuvelland Startnotitie Doorontwikkeling CJG met het oog op de decentralisatie Jeugdzorg

Zeeland Uitgangspuntennota voor het transitieproces jeugdzorg in Zeeland

Rotterdam Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg Samenwerkende gemeenten in de 

regio Rotterdam 2012 – 2015

Zuid-Oost Brabant Strategische agenda transitie jeugd Zuidoost-Brabant

Gooi- en Vechtstreek Startnotitie Decentralisatie Jeugdzorg, Transitie en transformatie van de zorg 

voor onze jeugd, versie 5 juli 2012 met wijzigingen PHO

Nijmegen ‘Transformeren en integreren’, Concept-Visienotitie van de samenwerkende ge-

meenten in de Regio Nijmegen voor de decentralisatie functie begeleiding en de 

transitie Jeugdzorg

Haaglanden Ontwerp-Beleidskader Jeugdzorg Stadsgewest Haaglanden 2013 – 2016

Bijlage 1 Geraadpleegde rapporten 
tbv impressie in de samenvatting
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Provincie Groningen   Hans Jager

Provincie Friesland   Rob van der Holst

   Lysbeth de Jong

Provincie Drenthe   Peter Voerman

 

Provincie Overijssel   Ruud Boon

Regio Twente    Alice van der Nieuwboer

IJsselland    Linda Nugter

Provincie Gelderland   Sjoerd Veenstra

Regio Rivierenland   Rudy Bonnet

Regio Nijmegen   Maria Buur

Regio Noord-Veluwe   Maria Lauran

Regio Achterhoek   Eric Wijnroks

Regio Arnhem   Ron van der Linden 

Regio Food Valley   Ted Benschop 

Regio Stedendriehoek  Barry Schuurman  

Bijlage 2 Geraadpleegde 
transitiemanagers
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Provincie Utrecht    Chandra Gischler

Regio Gemeente Utrecht  Marlies Kennis 

Regio Eemland   Hanny Michels

Regio Lekstroom   Laura Kamphaus

Regio Utrecht-West   Christian de Jongh

Regio Zuid-Oost   Manuela Flüggen 

   Machja Heemskerk

Provincie Flevoland   Anita Ekas 

Provincie Noord-Holland 

Stadsregio Amsterdam   Renske Emmelkamp

   Christine Pollmann

   Saskia de Man

Gemeente Haarlemmermeer Elly van der Storm

Regio Zuid-Kennemerland   Liesbeth van den Bos

Regio Kop van Noord-Holland  Hetty Visser

Regio Alkmaar    Hans de Vries

Regio West-Friesland   Mohamed El Feddali

Regio Midden-Kennemerland  Gea de Jong

Regio Gooi- en Vechtstreek  Geertrui Henrichs

   Igor Meuwese

Provincie Zuid-Holland   Arja Coemaet

   Gina Looijinga

Regio Haaglanden   Astrid Jansen

Stadsregio Rotterdam  Heleen van den Berg

   Boukje Huisman

   Christine Flaten-Daskalakis

Regio Holland-Rijnland  Marion Goedhart

Regio Zuid-Holland-Zuid  Angelique van der Hoek-Zoetekouw

Regio Midden-Holland  Corina van Ipenburg

Provincie Brabant   Wim Hoven

Regio Zuid-Oost Brabant/ SRE Ireen van Enckevort

Regio Midden Brabant  Rob Ahsmann

Regio West Brabant   Breg Trimbos 

Regio Noord-Oost Brabant  Ingrid de Vries

Provincie Zeeland   Loek Schipper

Gemeenten:    Janine van Niel 

Provincie Limburg   Peter Boonen

Regio Noord-Limburg  Martin van Egmond

Regio Midden-Limburg  Gonny Poell

   Marieke Cloosterman

Regio Zuid-Limburg   Marie-José Gregoire






