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Onderwijs en jeugdbeleid
J.C.W. Nederstigt
Marielle van den Ackerveken
De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te
agenderen
Met de volgende voorbehouden:
A.

Voorbehoud van volumes.
Voornemens in dit transitiearrangement baseren we op voorlopige
cijfers. De werkelijke omvang en vraagontwikkeling kunnen dus in de
loop van 2014 en 2015 nog wijzigen.

B.

Voorbehoud van het macrobudget.
In de meicirculaire van 2014 kunnen er wijzigingen in het budget
optreden.

C.

Voorbehoud gemeentelijke begroting.
Financiering kan alleen worden toegekend indien de
programmabegroting 2015-2018 wordt vastgesteld door de
Gemeenteraad.

D.

Voorbehoud inwerkingtreding Jeugdwet.
Het is een bestuurlijk voornemen dat de Jeugdwet op 1 januari 2015
wordt aangenomen, op basis van het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt.
We maken daarom het voorbehoud dat het wetsvoorstel zoals dat nu
voorligt, niet op relevante onderdelen wordt aangepast.

E.

Voorbehoud certificering.
Afspraken met betrekking tot jeugdbescherming en jeugdreclassering
worden gemaakt onder voorbehoud van certificering van de betreffende
instellingen.

in te stemmen met :
1. in 2015 80% van het budgettaire kader inzetten in de zorg voor
jeugd per sector, per zorgsoort. Het overige deel besteden aan
vernieuwing, verschuiving en innovatie met de beschreven
uitgangspunten als kader;
2. voor ambulante hulp een budgetgarantie van 50% geven aan
huidige aanbieders, het overige budget wordt ook bij de huidige
aanbieders ingekocht en voor te bereiden op het voeren van een
openbare aanbesteding in 2016;
3. voor de (semi)residentiele zorg een meerjarige afspraak (t/m
2016) combineren onder de huidige aanbieders met een daling
van de omzet tot 24% (t.o.v. 2012 tot in 2016);

4. het principe van ‘mens volgt taak’ hanteren voor alle taken die
van een huidige organisatie overgaan naar een andere of
nieuwe organisatie;
5. met BJAA en de landelijk werkende instellingen in ieder geval
t/m 2016 samen werken voor JB/JR;
6. met BJAA specifieke afspraken maken (over tempo en omvang)
over de overdracht van een deel van hun taken naar het lokale
veld. In het kader van het virtueel opdrachtgeverschap
voorbereiden in 2014;
7. de instellingen gaan werken met een arbeidspool voor personeel
daar waar verschuivingen van omzet tussen instellingen in de
toekomst te verwachten zijn, met name voor ambulante hulp;
8. eind 2013 is onze inkoopstrategie voor de komende jaren helder
en zal duidelijk zijn op welk moment de overgang van subsidie
naar inkoop zal plaatsvinden en welke maatregelen we nemen
om die overgang mogelijk te maken voor de betreffende
jeugdzorginstellingen;
9. de nadere financiële uitwerking van het transitiearrangement
jeugd te betrekken bij de voorjaarsrapportage 2014 en de
programmabegroting 2015-2018.
Overwegingen
portefeuillehouder m.b.t.
proces
Proces formele besluitvorming
afronden vóór (wettelijk
vereiste termijn)

Historie:
28-11-2013 besluit het presidium het raadsvoorstel, de brief van het college en het sessieverzoek te
combineren tot een sessie. Toegevoegd aan de stukken wordt Eindrapportage beoordeling
transitiearrangementen.
Aanvullend op het Raadvoorstel Regionaal Transitie Arrangement Jeugd stuurt het college u brief
2013.066885: in afwachting van de uitkomst van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ)
en de reactie van de staatssecretarissen op het Regionaal Transitie Arrangement was het
Raadvoorstel nog niet doorgezonden aan uw raad. De vraag was of de uitkomst en de reactie nog tot
aanpassing van het transitie-arrangement zou moeten leiden, dit is niet het geval.
De fractie HAP en Forza! doen op 14 november een sessieverzoek: De fracties van Forza! en HAP
verzoeken een sessie over de transitiearrangementen sociaal domein in te plannen.
Haarlemmermeer wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Om deze
transitie voor te bereiden heeft Haarlemmermeer, net als alle andere (regio)gemeenten een plan
moeten schrijven; ‘Het transitiearrangement’.
Op 12 november 2013 verscheen het eindrapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
(TSJ). De TSJ heeft alle 41 transitiearrangementen beoordeeld. De eindbeoordeling voor de
gemeente Haarlemmermeer luidt als volgt:

“Deze regio bestaat uit één gemeente. De regio garandeert een budget van 80% voor residentiële
zorg en 50% voor ambulante zorg. Voor aanbieders zijn deze afspraken nog met te veel
onduidelijkheid omgeven om zorggarantie af te kunnen geven. Er moet nog een flink aantal stappen
worden gezet, voordat concrete afspraken over de continuïteit met de aanbieders kunnen worden
gemaakt.”
Mede naar aanleiding hiervan heeft op 14 november 2013 de raad, op initiatief van HAP en Forza! in
meerderheid besloten om met elkaar en het college van gedachten te wisselen over dit eindrapport, in
de vorm van een sessie.
Ter voorbereiding op deze sessie vragen wij het college in een korte memo aan te geven wat hun
inhoudelijke reactie is op het eindrapport.
Te bespreken items zijn wat de indieners betreft:
- Het transitiearrangement van Haarlemmermeer
- De conclusie en de gevolgen (wat betekent dit?)
- Hoe kunnen we de hulp voor jongeren garanderen (continuïteit van zorg)
- Gevolgen voor het personeel van instellingen

Planning proces (In te vullen door de Griffie)
Thema:
Stap
Datum
Doel
Sessie
19-12-2013
Voorbereiden stemming
Stemming
9-1-2014

Gewenste rol college
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