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ONDERWERP 

 
Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om 
een regionaal transitiearrangement jeugdhulp Midden-Limburg vast te stellen. 
 

 
AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.  
In juni 2013 zijn afspraken gemaakt door het Rijk, VNG en IPO over de overgang van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van zorg voor jeugd naar gemeenten in 2015. Onderdeel van de 
afspraken is dat gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen dienen te realiseren voor 
het overgangsjaar 2015. Deze arrangementen dienen voor 31 oktober 2013 ingediend te worden 
bij de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugdzorg (TSJ).  
De eventueel door uw raad kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen, zullen als bijlage 
meegezonden worden aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd bij het 
transitiearrangement onder verwijzing naar de onder punt 11. gemaakte voorbehouden.  
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Wat is het arrangement? 
Het arrangement is een overzicht van in overleg gemaakte afspraken tussen gemeenten (in 
afstemming met zorgaanbieders en financiers) over: 

- continuïteit van geïndiceerde zorg; alle cliënten in zorg per 31-12-2014 moeten de 
mogelijkheid hebben deze zorg bij dezelfde aanbieder voort te zetten in het jaar 2015; 

- borging van zorginfrastructuur; jeugdzorgaanbieders die de zorg aanbieden in het kader 
van continuïteit van zorg; 

- omgang met frictiekosten; uit het arrangement moet blijken op welke wijze en in hoeverre 
de frictiekosten beperkt worden (het bevat geen afspraken over het dragen van de 
frictiekosten). 

Besluitvorming ten aanzien van het transitiearrangement ligt bij het college van burgemeester en 
wethouders.  
 
Het arrangement bevat geen inkoop- of subsidieafspraken of nadere prijsafspraken die met 
dienstverlening te maken hebben. De afspraken vormen een kader waarin nadere details later 
worden uitgewerkt, het is nadrukkelijk geen beleidsplan. Definitieve vaststelling van het budget 
2015 zal plaatsvinden op basis van de meicirculaire 2014 en grote wijzigingen in toe- of afname 
van volume kunnen leiden tot bijstelling van het arrangement.  
 
Het transitiearrangement is in korte tijd met de regio Noord en Zuid opgesteld in nauw overleg met 
de huidige aanbieders van de jeugdzorg. 
In het Regionaal Transitiearrangement  (RTA) Jeugdhulp Midden-Limburg zijn opgenomen: 

- De onderwerpen waarop de afspraken betrekking hebben 
- Definities  
- Uitgangspunten van het proces 
- Inhoudelijke uitgangspunten 
- Afspraken realisatie continuïteit van zorg 
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- Indicatiebudgetten 
- Inventarisatie frictiekosten 
- Maatregelen om frictiekosten te beperken 
- Landelijk transitie-arrangement 
- Voorbehouden  
- Hoe verder.  

 
Het regionaal transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp heeft betrekking op Midden-Limburg omdat 
we in eenzelfde fase van de transformatie van de jeugdzorg zitten.  
In het RTA is de medewerking van partners aan de lopende transformatie opgenomen als 
voorwaarde.  
 
Kanttekeningen 
Het opstellen van het transitiearrangement in dit korte tijdsbestek heeft een grote impact gehad op 
de beschikbare ambtelijke capaciteit, het lopende proces om te komen tot een beleidsnota, het 
bestuurlijke proces en de reeds lopende gesprekken met partners. We maken de volgende 
kanttekeningen:   

- er zijn nog geen kloppende gegevens over het gebruik en de kosten van de jeugdzorg 
beschikbaar, dit betekent dat afspraken alleen gemaakt kunnen worden op basis van 
aannames over gebruik en kosten; 

- de indicatie van het budget voor 2015 is een voorlopige indicatie. Er is nog geen sprake 
van een vastgesteld bedrag; 

- het maken van een transitiearrangement heeft veelvuldig overleg gevraagd, naar schatting 
hebben we voor de regio te maken met 60-70 verschillende partners (variërend van kleine 
zelfstandigen tot grote zorgaanbieders); 

- de vrijgevestigde aanbieders zijn (nog) niet georganiseerd; 
- in de regio is reeds begonnen met het vormgeven van de gevraagde transformatie. Deze 

transformatie wordt komend jaar uitgebouwd. Effecten hiervan op het aantal indicaties en 
de inzet van zware zorg zijn nu nog niet duidelijk; 

- momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het beleidsplan jeugdhulp. Conform het 
landelijke spoorboekje en de regionale planning wordt dit in december aan uw raad 
voorgelegd.    

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
In de maanden juli-september is in nauw overleg met de aanbieders van de huidige jeugdzorg het 
regionaal transitiearrangement opgesteld 
 
 

COMMUNICATIE 
 
Partners uit de jeugdzorg zijn betrokken bij het opstellen van het transitiearrangement. 
 

EVALUATIE 
 
De transitiecommissie stelselwijziging jeugdzorg (TSJ) zal het arrangement toetsen. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
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VOORSTEL COLLEGE 
 
Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het regionaal transitiearrangement 
jeugdhulp Midden-Limburg 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000901 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het regionaal transitiearrangement jeugdhulp 
Midden-Limburg d.d. 09-10-2013. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


