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Aanvullende afspraken tussen gemeentelijke
regio's en Bureaus Jeugdzorg en Landelijk
Werkende Instellingen op basis van de Regionale
Transitiearrangementen.
Door: Regio Zuidoost-Brabant

Geachte heer, mevrouw,
In antwoord op de brief van de staatssecretadssen Teeven en Van Rijn (kenmerk 174275, zaaknr 113788)
antwoord ik namens de regio Zuidoost-Brabant op de vragen omtrent de afspraken met Bureaus Jeugdzorg
en Landelijk Werkende Instellingen (LWI) op basis van de Regionale Transitiearrangementen.
Vooraf
Om verschillende redenen kunnen we als gemeente Zuidoost Brabant nog maar beperkt op de gestelde
vragen ingaan. Dit is omdat;
- er nog onduidelijkheid is over de budgetten die beschikbaar zijn per gemeente;
- er nog gegevens ontbreken over het volume van ondediggende zorgvormen van BJZ;
- het besluitvormingstraject in de 21 gemeenten nog niet is afgerond.
Hieronder worden de vragen een voor een beantwoord, op basis van het regionale ambtelijk advies. Het
voornemen is om de bestuudijke besluitvorming in de 21 gemeenten voor 1 februan 2014 af te ronden. Dan
kan meer duidelijkheid gegeven worden aan zowel het ministerie, de provincie als aan Bureau Jeugdzorg.
Ambtelijk advies
Eerder is in Zuidoost Brabant het stuk 21 voor de jeugd bestuuriijk vastgesteld. Dit is reeds in uw bezit en te
downloaden op www.sre.nl/proiecten/transitie-jeugd. Dit is de basis voor het ambtelijk advies.
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Het ambtelijk advies is om Jeugdbescherming, jeugdreclassering, A M H K en crisisdienst aan te bieden
vanuit bijvoorbeeld een holding/gecertificeerde instelling met daaronder 2 losse entiteiten:
-

Jeugdbescherming en jeugdreclassering (voor alle doelgroepen jeugd dus ook licht verstandelijk
gehandicapt).
A M H K en crisisdienst (voor jeugdigen en zaken huiselijk geweld).

Beide onderdelen functioneren redelijk zelfstandig van elkaar en treden niet als geheel naar buiten (eigen
beeldmerk, telefoon/ingang etc), maar maken gebruik van een gezamenlijke backoffice (p&o, juridische en
medische expertise etc).
1. Hoeveel FTE van de betreffende BJZ en LWI wordt In 2015 gecontinueerd

(per genoemde functie) ?

De regio Zuidoost Brabant heeft hierover nog geen besluit genomen. Het ambtelijk advies is om de functies
crisisteam, A M H K , jeugdbescherming en jeugdreclassering in één organisatie (gecertificeerde instelling) af
te nemen. Hierbij wordt geadviseerd dit voor twee jaar uit te laten voeren door het huidige B J Z (in een
andere organisatievorm) met een onderaannemerschap van de W S G (deel J B / J R ) . De functies van
toegang zal iedere subregio binnen Zuidoost Brabant zelf organiseren middels generalistenteams. Deze
vervalt binnen de huidige B J Z en W S G . Om voldoende expertise in deze generalistenteams te krijgen,
kunnen ook de mensen die nu B J Z werken, al in 2014 in de subregio's solliciteren.
2. Wil de regio deze FTE bij de betreffende BJZ en LWI (toekomstig gecedificeerde

instelling)

continueren?

De gemeenten nemen gedurende 2015 en 2016 deze activiteiten bij deze nieuwe organisatie af. Het
ambtelijk advies is om deze organisatie voor de eerste twee jaren uit te laten voeren door het huidige B J Z
met inbegrip van het personeel van William Schrikkergroep (als onderaannemer), met daarbij
vooropgestelde kwaliteitseisen en transformatiedoelstellingen.
3. Met hoeveel FTE moeten de functies van de betreffende BJZ en LWI worden afgebouwd in 2015 (per
genoemde

functie)?

Hier kan nog geen antwoord op gegeven worden. Wij streven ernaar om voor 1 februari een bestuurlijk
besluit te nemen over het af te bouwen percentage van de functies van B J Z . Deze korting komt dan vood
uit de noodzakelijke reductie als gevolg van landelijke kodingen en de nieuwe werkwijze, waarbij een
generalist onderdelen van de taken van J B / J R en A M H K gaat uitvoeren. De functies uit de toegang kunnen
per 2015 door de generalistenteam worden overgenomen waar medewerkers van B J Z mogelijk een nieuwe
functie kunnen bekleden. De functies A M K , spoedeisende zorg, jeugdbescherming en Jeugdreclassering
krijgen een rol in de nieuwe organisatie.
4. In hoeverre neemt de regio de frictiekosten van de BJZ en LWI over (ten opzichte van het totaal per
onderstaande

categorie):

huisvesting
personeel bij de uitvoenng van de huidige

jeugdzorg

overheadpersoneel
Zoals eerder ook gecommuniceerd naar het ministerie neemt de regio Zuidoost Brabant de frictiekosten van
B J Z Noord-Brabant en de LWI niet over.
In het overleg (van 9 december 2013) van de zeven grootste Brabantse gemeenten, provincie en Bureau
Jeugdzorg Noord-Brabant, heeft B J Z aangegeven dat zij een aanbod zullen uitbrengen per Brabantse regio
hoe de organisatie er voor de gewenste functies voor die regio uit kan zien.
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Hierin zal ook een vertaling van huisvesting, personeel en overhead komen. Wij vragen aan B J Z om voor 1
februan dit aanbod aan te leveren, in ovedeg met de huidige aanbieders van J B , J R , A M K , S H G en
crisisdienst. Voor 20 december zal Bureau Jeugdzorg een toelichting hierop van de gemeenten in Zuidoost
Brabant krijgen.
5. Welke richtprijzen en financieringsconstructie

wil de regio gaan hanteren voor de

gecedificeerde

instelling?
Richtprijzen zijn nog niet afgesproken. In 21 voor de jeugd is bestuudijk afgesproken dat Jeugdbescherming
en jeugdreclassering op trajectbasis gefinancierd wordt. Prijs en productafspraken worden op regionaal
niveau gemaakt. Per gemeente wordt het aantal af te nemen trajecten bepaald. Het A M H K en de
crisisdienst zal regionaal in stand gehouden worden en hiervoor zullen regionaal volumeafspraken gemaakt
worden, waarbij iedere gemeente naar verhouding betaalt.
6. Wat zijn op basis van deze afspraken de financieei-economische

verwachtingen

van de betreffende

BJZ

en LWI voor het jaar 2014, 2015 en verder?
Voor 2014 blijft de provincie verantwoordelijk voor de financiering.
Voor 2015 stopt in principe de volledige opdracht voor B J Z en de LWI, waarbij de functies crisis, A M H K en
J B / J R in een nieuwe organisatie hun plek krijgen.

Jasper Ragetlie,
wethouder Deurne en bestuurlijk trekker traject transitie jeugd Zuidoost-Brabant
namens de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

i.a.a. : Staatssecretarissen mr. F. Teeven en drs. M.J. van Rijn.
Wethouders Jeugd van de 2 1 - S R E gemeenten.
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