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3 Decentralisaties 

Geachte leden van de Raad, 

Op 25 juni spraken we met u over de drie decentralisaties in het sociale domein. Wij hebben 
toen aangekondigd u na het zomerreces nader te informeren over de tot nu toe bestede 
voorbereidingskosten 2013 en de reikwijdte van besteding. Graag brengen we u hier met 
deze brief van op de hoogte. Tevens gaan wij in op het Transitiearrangement jeugdzorg. 

Voorbereidingsbudget 3D 
Op 11 juni 2012 stelde u een meerjarig voorbereidingsbudget voor de drie decentralisaties in 
het sociale domein beschikbaar. Op 19 februari 2013 informeerden wij u per brief over de 
projectuitgaven 3D tot dat moment. Begin 2013 was e r € 170.2471 beschikbaar. 
Naast het door u beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget hebben wij vanuit de 
meicirculaire 2013 aanvullend € 46.146 ontvangen. Dit bedrag is conform het raadsbesluit van 
11 mei 2012 (2012100755) toegevoegd aan het budget voor de 3 decentralisaties. 

In de periode januari tot augustus 2013 is een bedrag van € 66.729 besteed (zie bijlage 1). 
Nog beschikbaar voor de resterende periode is derhalve € 149.664. 

In bijlage 1 is de totale actuele 3D projectkostenraming opgenomen. Wij concluderen hieruit 
dat wij in 2013 geen financiële belemmeringen in de voorbereiding op de 3 decentralisaties 
verwachten. 

Het restantbudget wordt eind 2013 conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de 
3D reserve en blijft beschikbaar voor de werkzaamheden in 2014. De 3D voorbereidingsfase 

1 Dit bedrag is ontstaan vanuit het door u toegekende voorbereidingsbudget 2013 ((€ 86.250), de 
toevoeging vanuit de junicirculaire 2012 (€ 29.873) en het restantbudget 2012 (€ 54.124). 
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is eind 2013 evenwel nog niet afgerond, maar loopt door in 2014. Wij voorzien op dit moment 
dat de uitbreiding van de personele kosten en projectondersteuning in 2014 geheel doorloopt. 
Het door u beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget is vooralsnog toereikend om de 
voorbereidingen in 2014 te volbrengen. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de inzet vanuit de 3D reserve om de voorbereiding 
in 2014 voort te zetten. 

Transitiearrangement jeugdzorg 
Op 26 april maakten het rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) afspraken over de continuering van lopende zorg in 2015, het realiseren 
van benodigde infrastructuur en de beperking van frictiekosten. Voor 31 oktober 2013 moeten 
op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, huidige financiers en 
relevante zorgaanbieders; de zogenoemde transitiearrangementen. 

Aangezien er pas in 2014 een overzicht zal zijn van het aantal cliënten dat per 31-12-2014 in 
zorg is en ook het budget voor 2015 nog niet definitief is, gaat het hier vooral om 
samenwerkings- en procesafspraken. Het maken van dergelijke afspraken is een 
collegeverantwoordelijkheid. Het college heeft, gezien het korte tijdpad en de verplichting om 
regionaal afspraken te maken, in overleg met de andere regiogemeenten ervoor gekozen het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te mandateren het transitiearrangement vast te stellen 
en in te dienen bij de Landelijke Transitiecommissie stelselwijziging jeugd (hierna: TSJ). 

De afspraken in het transitiearrangement zijn richtinggevend voor het eerste jaar dat wij als 
gemeente verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg zijn. Wij vinden het van belang dat u op de 
hoogte bent van de inhoud. Zodra het regionale transitiearrangement is opgesteld, zullen wij u 
hierover informeren. 

Wat is een transitiearrangement? 
In het concept voor de nieuwe Wet voor de Jeugdzorg is de verplichting opgenomen dat 
gemeenten in 2015 lopende zorgtrajecten voortzetten. Het transitiearrangement heeft 
betrekking op: 
1. Het realiseren van continuïteit van zorg 
2. Het realiseren van de benodigde infrastructuur 
3. Het beperken van frictiekosten 

Het arrangement omvat in ieder geval afspraken over het jaar 2015. Dit sluit aan bij het 
voorgenomen wettelijke overgangsrecht cliënten. De Landelijke Transitiecommissie 
stelselwijziging jeugd beoordeelt of het regionale transitiearrangement voldoet aan bepaalde 
proces- en vormeisen. 

In bijlage 2 staat een uitwerking van de inhoudelijke eisen waaraan de 
transitiearrangementen moeten voldoen. In bijlage 3 staan de voorwaardelijke acties van het 
rijk, VNG en IPO. Als de TSJ constateert dat een arrangement niet tot stand is gebracht of dat 
aanbieders niet aangeven dat zij zorg continueren dan zal het rijk een aanwijzing geven aan 
de betreffende gemeenten over hoe zij dienen te handelen. Deze aanwijzing houdt in welke 
transitieafspraken gemeenten onderling en met aanbieders verplicht zijn uit te voeren. 
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Wijze waarop we het transitiearrangement voor Holland Rijnland realiseren 
Het opstellen van het transitiearrangement is een omvangrijke opgave voor alle gemeenten, 
regio's en dus ook voor Holland Rijnland. Vooral het tijdspad is bijzonder kort, zowel voor het 
maken van de inhoudelijke en financiële afspraken, als voor een regionaal 
besluitvormingstraject. 
Op de volgende wijze wordt er aan gewerkt: 
1. Een regionale ambtelijke werkgroep, onder coördinatie van de gemeente Katwijk, heeft 

de opdracht gekregen, te komen tot bovenstaande regionale afspraken. Daarbij zijn de 
financiële kaders van de meicirculaire 2013 uitgangspunt. Het arrangement, in 
combinatie met nieuwe zorgtrajecten en nieuwe cliënten, mag niet leiden tot 
overschrijding van deze budgetten. 

2. Deze werkgroep heeft opdracht gekregen om, naast het maken van de benodigde 
afspraken voor 2015, zoveel mogelijk te anticiperen op de visie 'ledereen doet mee' en 
het daarop aansluitende concept Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland dat 
momenteel nader uitgewerkt wordt. Hiermee willen we voorkomen dat het 
transitiearrangement de beoogde vernieuwing en transformatie in de weg staat. Het 
moet voor zorgaanbieders niet alleen duidelijk zijn hoe we de zorg in 2015 
continueren, maar we willen ook inzicht geven in wat er daarna van hen verwacht 
wordt. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethpudefsv burgemeester en 
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Bijlage 1 Projectkosten 3D 2013 

Projectuitgaven 

begroting 
2013 
(versie 
februari 
2013) 

werkelijk 
gemaakte 
kosten jan 
tot aug 
2013 

Uitbreiding personele kosten incl. 
projectondersteuning 68.500 32.632 
Bijdrage implementatiekosten Holland 
Rijnland 34.097 34.097 
Onderzoek -en advieskosten 20.000 
Communicatie 10.000 
Opleiding en deskundigheidsbevordering 20.000 
Post onvoorzien 17.650 

Totaal 170.247 66.729 

toevoeging vanuit junicirculaire 2013 46.146 
beschikbaar 2013 (incl. de bijdrage uit de 
junicirculaire) 216.393 
totaal resterend budget 2013 149.664 

Bovenstaand schema toont aan dat we in 2013 (tot augustus) € 66.729 hebben besteed en 
nog € 149.664 beschikbaar hebben. In de resterende maanden van 2013 gaan we nog kosten 
maken voor onderzoek -en advies, communicatie en deskundigheidsbevordering. Er wordt 
nog onderzoek verricht naar klantgroepen en we gaan per september het extern 
communicatie en participatietraject nader inrichten. Ook wordt vanuit de projectorganisatie 
deelgenomen aan een selectief aantal voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de 3 
Decentralisaties. 
De intensivering van de samenwerking met de gemeente Leiden op het 3D project draagt 
ertoe bij dat we in de voorbereiding kosten besparen op bijvoorbeeld onderzoek en 
deskundigheidsbevordering door dit gezamenlijk vorm te geven. 



Bijlage 2: inhoud transitiearrangement 

Toelichting bij "realiseren continuïteit van zorg" 
Mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen ("zittende" cliënten), kunnen deze zorg in 2015 
voortzetten bij de jeugdhulpaanbieder die deze zorg op 31-12-2014 biedt. 

Het betreft hier alle cliënten die zorg ontvangen waarvoor de gemeenten vanaf 2015 
verantwoordelijk worden. 
Met jeugdhulpaanbieders wordt bedoeld zorgaanbieders, aanbieders van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK). De zorg waarvoor aan cliënten de betreffende continuïteit 
bij dezelfde jeugdhulpaanbieder gerealiseerd moet zijn, betreft dus ook de uitvoering 
van maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en de activiteiten die 
het AMK uitvoert (met name onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling). 

Met uitzondering van pleegzorg, geldt de continuïteit van zorg voor maximaal één jaar 
na de transitie (i.e. in 2015). Voor de pleegzorg geldt geen maximale duur voor de 
continuïteit van zorg. 

Cliënten die op 31-12-2014 een aanspraak hebben op zorg maar die deze zorg op dat 
moment nog niet krijgen ( wachtlijstcliënten"). 
In het arrangement staat dat de 'wachtlijstcliënten" na 1-1-2015 worden toegeleid naar 
de zorg waarop zij een aanspraak hebben. Dit betekent onder meer dat in het 
arrangement is aangegeven hoe en bij wie de toeleidingsfuncties die nu door onder 
meer de bureaus jeugdzorg worden uitgevoerd, met ingang van 2015 zijn belegd. 
Toelichting bij 'realiseren infrastructuur" 
Er is in 2015 (en voor pleegzorg langer) een zorginfrastructuur nodig, om de bedoelde 
continuïteit van zorg te realiseren. Hieronder wordt verstaan, de jeugdhulpaanbieders 
die zorg uitvoeren in het kader van deze continuïteit van zorg. 
In het arrangement geven aanbieders aan dat zij de zorg aan 'zittende cliënten" in 
2015 met de voorgenomen budgetten van gemeenten continueren. Voor zover het de 
"zittende cliënten" betreft, zijn dit bestaande zorgaanbieders, aanbieders van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en het AMK . Zij moeten in staat zijn om aan 
cliënten die zij op 31 december 2014 in zorg hebben, in 2015 dezelfde zorg te bieden. 
In het arrangement staat aangegeven hoe gemeenten de zorgcontinuïteit van 
"wachtlijstcliënten" realiseren (waarbij naast de bestaande jeugdhulpaanbieders, in 
2015 ook andere of nieuwe aanbieders de zorg waarop aanspraak bestaat kunnen 
bieden). 
Gemeenten geven in het arrangement aan welk budget zij in 2015 voornemens zijn 
aan te wenden voor aanbieders en geven een indicatie van de verdeling over de 
verschillende typen zorg. Gemeenten kunnen hierbij een onderscheid maken tussen 3 
categorieën aanbieders: 

1. aanbieders van nu door de provincies gesubsidieerde hulp (nl. per aanbieder); 
2. aanbieders van nu door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ gefinancierde hulp (nl. per instelling); 
3. vrijgevestigde aanbieders van jeugdhulp (als groep aanbieders, waaraan geen 

individuele budgetten worden toegekend). 



Het betreft een voornemen, aangezien gemeenten hun definitieve budgetten voor 
2015 nog niet kennen, maar dit voornemen is niet vrijblijvend. De budgetten die zij aan 
aanbieders voornemens zijn te verstrekken kunnen gemeenten op grond van het 
definitieve budget dat hen voor 2015 wordt toegewezen, nog bijstellen. 
Uit een optelsom van de afspraken gemaakt in verschillende regionale arrangementen 
moet voor aanbieders die vanaf 2015 voor verschillende afzonderlijke gemeenten, 
regionaal samenwerkende gemeenten, bovenregionaal samenwerkende gemeenten of 
landelijk gaan werken, blijken of zij met de voorgenomen budgetten de zorg in 2015 
kunnen continueren. 

Toelichting bij frictiekostenbeperking" 
De risico's op frictiekosten en de mogelijke oorzaken daarvan zijn beschreven in de rapporten 
van Berenschot en Panteia die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. 

Het arrangement bevat een inventarisatie van de frictiekosten. Om tot die 
inventarisatie te komen geven aanbieders onderbouwd aan welke frictiekosten zij 
verwachten op basis van de door de gemeenten aangegeven plannen over zorginkoop 
per 1-1-2015. 
De transitiearrangementen dienen maatregelen te bevatten waarmee frictiekosten 
worden beperkt. 



Bijlage 3: Voorwaardelijke acties VNG, rijk en IPO 

De VNG en het rijk gaan in gesprek met de zorgverzekeraars over hun ondersteuning aan 
gemeenten om het transitiearrangement tot stand te brengen. 
Het rijk heeft in de meicirculaire in de jeugdmonitor inzicht gegeven in de omvang van het 
gebruik van verschillende vormen van jeugdzorg en de totale kosten. Inmiddels is bekend dat 
er een aanvullende informatiebehoefte is. Samen met de VNG wordt dit opgepakt. 
De VNG maakt tijdig de regionale samenwerkingsverbanden bekend, inclusief eventuele 
bovenregionale afspraken. 
De VNG doet voor 1 augustus een voorstel voor de functies met een landelijk specialisme en 
sluit daarvoor een landelijk transitiearrangement met de betrokken aanbieders. De overige 
zorg voor jeugd die door aanbieders wordt geboden, krijgt een plaats in het regionaal 
transitiearrangement. 

De bestuurlijke afspraken die door IPO, VNG en het rijk op 26 april 2013 zijn gemaakt: 
Alle betrokken partijen hebben zich in het bestuurlijk overleg van 27 juli 2012 gecommitteerd 
aan het garanderen van de continuïteit van zorg en aan het beperken van de frictiekosten. De 
zorgcontinuïteit veronderstelt een infrastructuur. Partijen spreken met het onderstaande af op 
welke wijze de continuïteit van geïndiceerde zorg tijdens de voorbereiding van de 
decentralisatie en in de eerste periode na decentralisatie gegarandeerd kan worden. 
De volgende stappen worden doorlopen: 
1. 31 mei 2013: de regionale samenwerkingsverbanden zijn bekend. 

Jeugdhulpaanbieders weten bij wie ze het gesprek moeten aangaan over toekomstige 
contractering. 

2. 31 mei 2013: het rijk publiceert voorlopige verdeling van budget per gemeente, 
uitgaande van historisch model, opdat gemeenten inzicht krijgen in de omvang van de 
taak (huidig zorggebruik per zorgvorm) en de middelen per gemeente. Mei 2014 volgt 
de definitieve historische verdeling voor 2015 en objectieve verdeling voor 2016 en 
verder. 

3. 31 oktober 2013: er ligt een regionaal transitiearrangement in alle regio's. In deze 
overeenkomst staat uitgewerkt hoe de samenwerkende gemeenten de zorgcontinuïteit 
realiseren. 


