Informatie aan de Gemeenteraden Walcheren over bestuurlijk standpunt BJZ,
mededeling door portefeuillehouder decentralisatie Jeugdzorg
Op dinsdag 25 februari hebben de 13 colleges van B&W in Zeeland zich uitgesproken over een
bestuurlijk standpunt over Bureau Jeugdzorg Zeeland. Op 19 december hebben VNG, IPO en Rijk
afgesproken dat dit standpunt er uiterlijk op 28 februari ligt. Dit standpunt moet ondertekend worden
door de Colleges en door de directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg. Ligt er geen ondertekend
standpunt, dan volgt een aanwijzing door het Rijk.
Met dit standpunt geven Colleges en BJZ aan wat er met ingang van 2015 gebeurt met de huidige
functies van Bureau Jeugdzorg. Het gaat om drie functies:
1. Gezinswerkers, zowel in vrijwillig kader als gedwongen kader (jeugdbescherming,
jeugdreclassering, intensief casemangement). Het gaat om ruim 8,1 miljoen.
2. Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Het gaat om ruim 1,1 miljoen.
3. Overige functies, bijvoorbeeld indicatiestellers, scholing, loketwerkers, facilitators. Het gaat om
ruim 1,4 miljoen.
De kern van de afspraak zoals geformuleerd in het bestuurlijk standpunt is:
Bureau Jeugdzorg wordt in 2015 de Gecertificeerde Instelling, dus bevoegd om maatregelen uit te
voeren die opgelegd worden door de kinderrechter.
De gezinswerkers blijven bij de Gecertificeerde Instelling, onder regie en verantwoordelijkheid van
de gemeenten. Zij zullen vooral als gezinsmanager optreden in gezinnen met ernstige
opvoedproblemen. In de implementatiepilots wordt uitgezocht hoe dit het best vorm kan krijgen.
Het meldpunt Kindermishandeling blijft in 2015 op de loonlijst van de Gecertificeerde Instelling, en
gaat samenwerken met het Steunpunt Huiselijk Geweld in het Advies en Meldpunt Huiselijke
geweld en Kindermishandeling (AMHK). Er zal bekeken worden welke feitelijke werkplek hier het
meest geschikt voor is.
Voor de overige functies wordt een plek gezocht in het gemeentelijk voorveld, bijvoorbeeld bij de
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) of de wijkteams die in ontwikkeling zijn.
Het College had het bestuurlijk standpunt graag vooraf voorgelegd aan uw Raad. De door het Rijk
opgelegde termijn maakte dat onmogelijk. Belangrijk is dat de afspraken die gemaakt zijn passen
binnen de inhoudelijke kaders zoals vastgelegd in het door uw Raad vastgestelde
Transitiearrangement en addendum. Ook is duidelijk dat het budget dat nodig is voor de financiering
van deze afspraak met BJZ, beschikbaar is in het macrobudget dat Zeeland zal ontvangen voor de
uitvoering van de jeugdzorg. Deze afspraak gaat dus niet ten koste van andere organisaties of
afspraken. Uit benchmarks is bekend dat het huidige Bureau Jeugdzorg Zeeland op gebied van
kosten het meest efficiënt van Nederland is. De Colleges in Zeeland hebben wel uitgesproken dat zij
verwachten dat BJZ in 2014 en 2015 en verder zich maximaal inspant om de kosten verder te
verlagen.
Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Jeugdwet. Dit wetsvoorstel
voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij
opgroeien en opvoeden naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet gaat in per 1 januari 2015. De komende maanden zullen in het teken
staan van het stellen van de beleidskaders en het maken van prestatie- en bekostigingsafspraken
met de zorgaanbieders. Hierbij wordt met betrekking tot besluitvorming in uw Raad uitgegaan van de
volgende planning:
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Verordening jeugdhulp

Eind februari zal de Transitiecommissie Jeugd de
voortgang in de regio's gaan beoordelen. Daarbij is
gesteld dat er een regionaal gedragen beleidskader moet
zijn. Gelet op deze eis is er een Zeeuws beleidskader
jeugd opgesteld. Dit beleidskader is een
gemeenschappelijke kop op de
kadernota's/beleidsplannen van de verschillende
gemeenten en in lijn met het Regionaal
Transitiearrangement van Zeeland (inclusief addendum),
het Functioneel Ontwerp Transitie jeugdzorg en de
implementatieagenda. Het Zeeuws beleidskader is
richtinggevend voor de implementatie van de Jeugdwet in
Zeeland en biedt een gemeenschappelijk kader
waarbinnen verdere lokale en regionale
beleidsontwikkeling kan plaats vinden en afspraken
kunnen worden gemaakt met de zorgaanbieders.
De data analyse bestaat uit een volledig overzicht van het
huidige zorglandschap en het bijbehorende regiobudget.
Hierin wordt de gemeentelijk visie op preventie en de
nieuwe verantwoordelijkheden voor jeugdhulp en de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering vastgelegd.
Door middel van deze verordening worden regels
vastgesteld over toegang, toewijzing en toekenning van
voorzieningen en budgetten.
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