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Samenvatting

Aan de gemeenteraad ligt het beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 voor ter
vaststelling. Daarmee worden de belangrijkste strategische keuzes vastgelegd, zodat van
daaruit het nieuwe stelsel jeugdhulp in Peelverband vorm gegeven kan worden. Dit alles is
er op gericht om per 1-1-2015 inhoud te kunnen geven aan de gemeentelijke financiële en
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp.

Beslispunten
Vaststellen van het beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016.
Inleiding
Eind 2012 heeft u de Peelnotitie ‘Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief’ vastgesteld.
In de Peelregionale raadsbijeenkomsten bent u middels presentaties geïnformeerd over de
ontwikkelingen m.b.t. de transitie jeugdzorg. U wordt nu gevraagd het kader voor het
nieuwe stelsel jeugdzorg op Peelniveau vast te stellen.
Later dit jaar wordt aan u het beleidsplan voorgelegd, waarin een nadere uitwerking vastligt
en tevens wordt ingegaan op onderwerpen als kwaliteit, veiligheid, cliëntondersteuning,
inkoop, cliëntparticipatie, informatisering en automatisering.
Voor de toegang, toewijzing en toekenning van voorzieningen en budgetten wordt een
verordening opgesteld.
Huidige situatie
De jeugdzorg in Nederland wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Wij worden hiermee
per 1-1-2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp,
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Wij zijn al verantwoordelijk voor de preventieve en welzijnsfuncties jeugd
in het kader van de Wmo.
De decentralisatie van de jeugdzorg wordt vastgelegd in de Jeugdwet. De Tweede Kamer
heeft het wetvoorstel Jeugdwet aangeboden aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer streeft
er naar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in hun plenaire vergadering te behandelen. Als
de leden van de Eerste Kamer naar aanleiding van de beantwoording van vragen door het
Kabinet meer informatie nodig hebben, is een uitloop mogelijk tot 19 februari 2014.
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Wat willen we bereiken
Met het vaststellen van het beleidskader liggen – samen met de eerder vastgestelde
uitgangspuntennotitie ‘Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief’ – de kaders vast
waarbinnen het nieuwe stelsel jeugdzorg wordt ingericht.
Motivering en argumentatie
-

-

Met het bijgevoegde beleidskader voor de Peel worden de belangrijkste strategische
keuzes op Peelniveau vastgelegd om van daaruit het nieuwe stelsel jeugdhulp vorm te
geven. Deze keuzes liggen op visie, vormgeving basismodel, peelregionale
samenwerking, gemeentelijke regie, budget en risicospreiding.
Per 1-1-2014 zijn alle gemeenten in Brabant, i.c. de Peel inhoudelijk verantwoordelijk
voor de provinciale enkelvoudige jeugdzorg.
Gemandateerd door de provincie starten we al in 2014 versneld met het uitvoeren van
de ambulante jeugdzorg. Met andere woorden, we starten met het vormgeven van het
basismodel in de praktijk. De concrete inhoudelijke kaders moeten hiervoor worden
vastgesteld.

Consequenties
- Financiële aspecten:
Uitgangspunt is dat het rijksbudget taakstellend is en dat het volledige budget dat
overkomt naar gemeenten wordt besteed aan uitvoering van de Jeugdwet. Door het
Rijk is bij de decentralisatie tevens een bezuinigingsopdracht opgelegd.
Middels solidariteit en risicospreiding op de meest passende schaalgrootte
verwachten wij de risico’s te beperken. Daarbij streven we naar een effectiever
stelsel jeugdzorg, waarbij de lokale netwerken versterkt worden en afname
plaatsvindt van de zwaardere – en daarmee duurdere – zorg.
- Juridische aspecten:
Op basis van artikel 2.2 van de concept-Jeugdwet is de gemeente verplicht periodiek
een beleidsplan op te stellen dat richting geeft aan de door de raad en het college te
nemen beslissingen betreffende preventie, jeugdhulp, de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Dit Peelregionaal beleidskader geeft de kaders weer waarbinnen in de gehele Peel de
uitvoering van jeugdzorg wordt vormgegeven.
- Communicatie en participatie:
Voor de transities jeugdzorg en Wmo/Awbz is er een Peelregionaal communicatieplan
opgesteld. Hierbij zijn alle doelgroepen in beeld.
De opmerkingen van de Wmo-raden zijn in bijlage 2 van het beleidskader
opgenomen. Hierbij hebben we tevens aangegeven wat onze reactie hierop is. Door
de korte tijdsperiode hebben niet alle Wmo-raden hun input kunnen leveren. Bij de
planning van het beleidsplan is rekening gehouden met de reactietermijn van Wmoraden.
Begin 2014 worden bijeenkomsten met betrokken organisaties en organen
georganiseerd voor input voor het beleidsplan.
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Uitvoering en realisatie
De opmerkingen die in de zes commissies/gemeenteraden worden gemaakt bij de
behandeling van het beleidskader, nemen we mee bij het opstellen van het beleidsplan.
In 2014 zijn gemeenten al verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale
enkelvoudige jeugdzorg, waarbij de provincie financieel verantwoordelijk blijft. Met deze
zogenoemde Versnelling in 2014 doen we reeds ervaring op met het werken binnen de
kaders die in het voorliggend beleidskader zijn opgenomen. Deze ervaringen worden
gebruikt om het beleid verder vorm te geven.
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