RAADSVOORSTEL

Onderwerp:
Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

Bijlage(n):

1

Vergadering de
dato:

Agendanummer:

p.h.:

11 maart 2014

14.03.05

WIII

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Met het opstellen en uitvoeren van een Regionaal Transitie Arrangement (RTA) verwacht het
Rijk van gemeenten dat zij (in regionaal verband) inzicht geven in de wijze waarop zij:
• Continuïteit van zorg waarborgen voor zittende en wachtlijstcliënten per 31-12-2014;
• De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren;
• De frictiekosten als gevolg van deze transitie beperken
In de notitie ‘Verantwoord sturen’ Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg, wordt
beschreven hoe in SRE-verband aan deze voorwaarden voldaan wordt.
Het college heeft reeds een voorgenomen besluit genomen over het RTA, in afwachting van
besluitvorming door de gemeenteraad. Nu de beoordeling van de toetsingscommissie
ontvangen is, wordt het Regionale Transitie Arrangement aan de gemeenteraad ter
instemming aangeboden.
Beslispunten
* Instemmen met het Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg Zuidoost-Brabant
* Kennis nemen van rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd.
Inleiding
Wettelijk is bepaald dat cliënten met een jeugdzorgindicatie op 31-12-2013 recht hebben op
continuïteit van zorg. De verantwoordelijke ministeries en de VNG zijn met elkaar
overeengekomen dat om dit overgangsrecht te borgen regionaal samenwerkende
gemeenten een Regionaal Transitie Arrangement (RTA) opstellen.

Regionaal Transitie Arrangement
De 21 colleges uit de regio Zuidoost-Brabant hebben gezamenlijk een RTA opgesteld. Het
RTA is tot stand gekomen in overleg met instellingen en geeft richting aan de continuïteit
van zorg voor cliënten die op 31-12-2014 zorg ontvangen of een indicatie hebben en op de
wachtlijst staan voor zorg. Het RTA schetst een aantal kaders die mede zorgen voor behoud
van de zorginfrastructuur. Daarbij is ingezet op behoud van de mogelijkheden om de
jeugdzorg al in 2015 te transformeren.

-2De regio Zuidoost-Brabant heeft middels het RTA bewust gekozen om de transformatie van
de jeugdzorg zo optimaal mogelijk te borgen. Daarbij staat continuïteit van zorg voor
cliënten uiteraard buiten kijf.
Het RTA is een niet vrijblijvend bestuurlijk voornemen van 21 gemeenten in de regio
Zuidoost-Brabant om bepaalde budgetten te alloceren voor het borgen van de continuïteit
van zorg, op basis van de huidig beschikbare informatie.
Tijdens de bijeenkomst op 30 september 2013 in De Ruchte in Someren heeft u al een
toelichting ontvangen op het RTA en is afgesproken dat de colleges van burgemeester en
wethouders het onder voorbehoud van instemming van de Gemeenteraden voor 31 oktober
2013 aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) zouden toesturen. Inmiddels
is de reactie van de TSJ in een landelijk rapport vervat.
Tijdens de bijeenkomst op 30 september is u daarnaast uitgelegd dat het niet mogelijk was
- door de tijdsdruk die er lag om binnen de gestelde termijn een RTA op te leveren – u op
een meer zorgvuldige wijze mee te nemen in het proces van de totstandkoming van het
RTA. Daarnaast is ook aangegeven dat regiogemeenten unaniem in moeten stemmen met
het regionale RTA. Is dat niet zo, dan wordt het gezien als dat de regio geen RTA oplevert
en zal het Rijk maatregelen opleggen.
Toetsing
In opdracht van de staatsecretarissen Van Rijn en Teeven heeft de onafhankelijke TSJ de
RTA’s van alle regio’s in Nederland aan een toetsing onderworpen. Naast het landelijke
rapport wat de commissie heeft opgeleverd, is de TSJ ook in gesprek gegaan met alle
regio’s.
De TSJ is in beginsel positief over het RTA van Zuidoost-Brabant. De commissie
onderschrijft het belang van de transformatie van de jeugdzorg. Wat betreft de formele
toetsing heeft de TSJ het RTA van de regio Zuidoost-Brabant in de ‘middenzone’ geplaatst.
Een aantal punten van zorg hebben te maken met de onduidelijkheden over de
macrobudgetten. Deze onduidelijkheid vanuit het Rijk zorgt ervoor dat de regio’s in het RTA
niet tot concrete budgetafspraken kunnen overgaan. Wat betreft de continuïteit van zorg
heeft de TSJ de regio Zuidoost-Brabant gevraagd om in 2014 tot concrete afspraken te
komen met de zorgaanbieders. Daarbij moet benadrukt worden dat de continuïteit van zorg
uitdrukkelijk geborgd is in het budgetverdeling van het RTA.

Financiën
•
•

•

Het definitieve jeugdzorgbudget voor 2015 wordt gepubliceerd in de meicirculaire van
2014. In het RTA wordt daarom uitgegaan van de voorlopige budgetten zoals bekend
gemaakt in de meicirculaire van 2013.
Uitgangspunt is dat gemeenten de nieuwe taken m.b.t. jeugdhulp per 1-1-2015 uit gaan
voeren binnen de daarvoor beschikbare budgetten.
Uitgangspunt is dat gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor frictiekosten die gepaard
gaan met de transitie jeugdzorg.

Communicatie
Om te komen tot het RTA zijn er werksessies en informatiebijeenkomsten gehouden met
zorgaanbieders. Zowel grotere zorgaanbieders als de kleinere en vrijgevestigde aanbieders
werden hiervoor uitgenodigd.
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Vervolg
De TSJ heeft op basis van de ontvangen RTA’s gesproken met de verantwoordelijke
miniseries. Naar aanleiding van dat overleg hebben de staatssecretarissen Van Rijn en
Teeven een extra vraag aan alle 41 regio’s voorgelegd. Deze vraag betrof de functies van
Bureau Jeugdzorg en de Landelijk Werkende Instellingen (LWI). Een afvaardiging van
portefeuillehouders uit Zuidoost-Brabant heeft namens de 21 gemeenten hierover
gesproken
met provincie Noord-Brabant en Bureau Jeugdzorg op basis van de bevindingen van een
ambtelijke werkgroep. De brief van de staatssecretarissen en de reactie vanuit ZuidoostBrabant worden u ter kennisgeving aangeboden en vindt u terug in de bijlagen.
In de (Peel)regionale voorbereidingen op de transitie jeugdzorg wordt het RTA als kader
gebruikt om in 2014 met de zorgaanbieders te komen tot verdere afspraken. Uitgangspunt
is en blijft hierbij de inhoudelijke transformatie van de jeugdzorg.

Bijgaand treft u aan:
- conceptraadsbesluit

Voor u ligt ter inzage:
-

Regionaal Transitie-arrangement
Eindrapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
Hoofdlijnen Regionaal Transitie Arrangement
Brief aan de regio van de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven
Reactie Zuidoost-Brabant op brief staatssecretarissen Van Rijn en Teeven
Advies van de commissie.
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