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Agendapunt:   

 
Onderwerp 
Stand van zaken transitie jeugdzorg Goirle  
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
30 oktober 2012 11 december 2012 3. voortgangs-

rapportage goirle 
4. planning 
transitie 
jeugdzorg  
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passend 
onderwijs 
 

1. rapport K2  
2. rapport PON jeugd in cijfers 
 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Vanaf 1 januari krijgen de gemeenten in Nederland de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd. De 
overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten heeft als doel, naast de kostenbesparing, de zorg voor jeugd 
anders in te richten. Er zal eerder ondersteuning op maat geboden moeten worden en de samenwerking rondom 
gezinnen moet sterk verbeterd worden. Om hier invulling aan te kunnen geven hebben we enerzijds lokaal Triple 
T waar de transitie jeugdzorg onderdeel van uitmaakt en anderzijds hebben we de samenwerking in de regio 
Midden Brabant vormgegeven. 
In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet wat de stand van zaken op dit moment is. Daarnaast wordt er ingegaan 
op een aantal specifieke onderwerpen zoals de rapporten van K2 en het PON over aantallen kinderen in de 
jeugdzorg, de zorgvragen, de aanbieders en welke consequenties de overheveling naar gemeenten heeft.  
Verder komt aan de orde het voorstel om de gemeenteraad 1x per 2 maanden te informeren rondom het proces 
transitie jeugdzorg. In deze voortgangsrapportage komen de meest actuele zaken aan bod om op deze manier de 
gemeenteraad te informeren over dit complexe en zeer omvangrijke proces. Een planning met betrekking tot de 
te nemen stappen zowel regionaal als lokaal wordt ook ter kennisname aangeboden. Het is de bedoeling om op 
gewenste momenten (nader te bepalen aan de hand van de planning) een thema avond te organiseren over de 
transitie jeugdzorg. De rapportage over passend onderwijs,voortvloeiend uit het projectplan Triple T wordt 
eveneens ter informatie aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 

Ambtelijke bijstand:  Mw. Drs J. Bolt 
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1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 10 april 2012 is door uw raad het projectplan 'Triple T' vastgesteld. In dit projectplan wordt ingegaan op 
drie grote transities die in het sociale domein op het programma staan en waarmee de gemeente er een groot 
aantal taken bij krijgt. Het gaat over: transitie 'Jeugdzorg', invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen 
en de transitie 'Begeleiding van AWBZ naar Wmo'. Voorliggende nota heeft betrekking op de transitie 
Jeugdzorg.   
 
 
2. Wat willen we bereiken? 
De gemeente Goirle staat voor de opdracht om de transitie van de jeugdzorg dusdanig vorm te geven dat er op 1 
januari gestart kan worden met het nieuwe stelsel jeugdhulpverlening. Het vormgeven van een vernieuwend 
jeugdzorgstelsel is een omvangrijke, complexe taak die we zorgvuldig oppakken. Vanaf de voorbereiding is het 
uitgangspunt dat de herziening plaats zal vinden binnen de kaders van de gemeentelijke beleidsvisie zoals 
vastgelegd in het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. Maar ook de regionaal opgestelde en door uw 
raad vastgestelde uitgangspunten zullen richtinggevend zijn.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Om in 2015 een vernieuwd jeugdzorgstelsel in werking te stellen, worden momenteel op diverse fronten 
voorbereidingen getroffen. Maar voordat er invulling gegeven kan worden aan het jeugdzorgstelsel zul je eerst 
inzicht moeten verkrijgen in de data.   
 
Lokaal 
Op lokaal niveau is er de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in onder andere de 
doelgroep, de aantallen, de zorgvragen, het hulpaanbod en zorgaanbieders. Hieruit bleek weer dat het een erg 
complexe materie is, met veel verschillende aanbieders, zorgvormen, toegang tot zorg. Ook bleek dat het erg 
lastig is om de juiste data op tafel te krijgen. In de rapporten van PON en K2 zal hier een toelichting op komen.  
Daarnaast hebben we verschillende werksessie met het veld gehouden om te kijken hoe de jeugdzorg nu is 
georganiseerd, met name het stuk toegang, wat we daarin missen, wat er anders zou moeten.  
 
Regionaal 
Sinds 1 januari 2012 is de gemeente Goirle toegetreden tot de machinekamer van de regio Midden Brabant. De 
machinekamer is verantwoordelijk voor het proces rondom het regionale transitieproces en niet in eerste 
instantie voor de inhoud. De afgelopen maanden is er in de regio gewerkt aan het programma van eisen. Deze 
term is wat verwarrend omdat het niet zo zeer gaat over de inhoud van het nieuwe jeugdzorgstelsel maar wat 
heb je nodig om het jeugdzorgstelsel opnieuw in te richten. Op lokaal niveau zijn hiervoor werksessies gehouden, 
zo ook in Goirle om de input hiervoor te leveren. De input van het programma van eisen wordt nu vertaald in een 
concreet plan van aanpak. In het portefeuillehoudersoverleg Hart van Brabant in december 2012 zal dit concept 
plan van aanpak worden besproken. Als het gaat over de inhoud zijn we in de regio gestart met het organiseren 
van zogenoemde beleidstafels. De beleidstafels op het gebied van sturing en inkoop, front-Office, 
gereedschapskist en passend onderwijs, richten zich op de inhoudelijke vragen en hebben allemaal een eigen 
opdracht. Deze beleidstafels leveren uiteindelijk een aantal voorstellen op waar je dan op lokaal niveau gebruik 
van kunt maken.  
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Vervolgstappen regionaal (op hoofdlijnen)  
Besluiten door colleges en raden over organisatie en inrichting, sturing en inkoop, bestuurlijke samenwerking en 
budgettaire randvoorwaarden in de zomer van 2013. In het najaar van 2013 vindt besluitvorming plaats over 
verordeningen en subsidies  waarna in januari 2014 gestart kan worden met de inkoop (voor het jaar 2015). 
2014 zal verder gebruikt worden voor de inrichting en organisatie van de jeugdhulp.  
 
Vervolgstappen lokaal  
Eind van 2012 komt het college met een conceptvisie op jeugdzorg in Goirle. Deze zal in de loop van 2013, na 
consultatie van het veld, ter besluitvorming worden aangeboden aan uw gemeenteraad. Dit wijkt wat af van de 
planning zoals deze is opgenomen in Triple T. Nadat de visie is vastgesteld wordt er overgegaan naar de 
ontwerpfase en komt het maken van keuzes centraal te staan. De keuzes hebben betrekking op hoe gaan we 
bepaalde zaken organiseren, wie betrek je hierbij en welke voorzieningen zijn gewenst (hoe moet het nieuwe 
jeugdzorgstelsel eruit komen te zien. Het is van groot belang dat de samenhang tussen lokaal en regionaal goed 
geborgd blijft.  
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal actuele thema’s in het jeugdzorgproces. Het eerste thema is 
het verkrijgen van inzicht in de data. Om te kunnen bepalen waar we het nu eigenlijk over hebben willen we 
graag weten om welke aantallen het gaat, welke doelgroepen er zijn, het zorgaanbod, welke zorgaanbieders 
etc. Hiervoor zijn 2 rapporten opgesteld, door het PON en door K2. De conclusie die getrokken kan worden uit 
deze rapporten is dat we weer wat meer inzicht hebben in de data maar dat het nog steeds niet compleet is. 
Wel zijn de gegevens bruikbaar en kunnen we vanuit deze positie weer verder bouwen.  
 
Rapportages PON en K2 over cijfers Jeugdzorg in de gemeente Goirle  
 
Jeugd in cijfers (PON, augustus 2012) 

 Jeugd in cijfers is een rapportage met specifieke cijfers over jeugd en jeugdzorg in de gemeente Goirle. 
Deze rapportage biedt beleidsinformatie  over het huidige jeugdzorgstelsel. Om gedegen cijfers te 
kunnen aanleveren is er op verzoek van gemeenten en in opdracht van de provincie initiatief genomen 
tot de BIJ. De BIJ staat voor Brabantse Informatievoorziening Jeugd en zij leveren 
betrouwbare,vergelijkbare en bruikbare cijfermatige kennis van het jeugdzorgstelsel en maken een 
kwalitatieve vertaalslag naar beleid en praktijk. In het rapport van het PON wordt uitgegaan van een 
figuur (zie bijlage) waarin in grote lijnen het huidige jeugdzorgstelsel wordt weergegeven. We 
onderscheiden eigen kracht, lokale veld, Bureau Jeugdzorg en specialistische jeugdzorg waarbij eigen 
kracht en lokale veld nu de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente en vanaf 2015 al de genoemde 
velden. In Goirle zijn er op 1 januari 2011 6.098 kinderen en jongeren van 0-23 jaar en zijn er 3.618 
gezinnen in Goirle. Het rapport van het PON geeft een goede weergave van de velde en koppelt daarin 
ook meteen de cijfermatige gegevens die op dit moment bekend zijn. Twee opmerkingen die in dit 
kader geplaatst moeten worden: De gemeente Goirle kan op bepaalde onderdelen hoog scoren maar 
dat heeft te maken met de aanwezigheid van Kompaan en de Bocht. Kinderen / jongeren die daar 
verblijven staan ingeschreven in de gemeente Goirle. Daarnaast blijkt uit het rapport dat de cijfers van 
Bureau Jeugdzorg nog niet beschikbaar waren. De afspraak is dat deze medio november beschikbaar 
zijn, dan worden ze meegenomen in de behandeling in de commissie Welzijn. 
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Hieronder volgen de highlights uit Jeugd in Beeld  
Eigen kracht 

- aantal kinderen/jongeren 0-23 jaar: 6098 
0 t/m 3 jaar 1.004 (16,5%) 
4 t/m 11 jaar 2.084 (34,2%) 
12 t/m 17 jaar 1.654 (27,1%) 
18 t/m 23 jaar 1.356 (22,2%) 
Meisjes 2.903 (47,6%) 
Jongens 3.195 (52,4%) 

- 3,618 gezinnen waarvan er 537 eenouder gezinnen zijn.  
 
Er is onderzoek gedaan naar de opvoedbeleving van Brabantse ouders en waar ouders zich zorgen over maken. 
Belangrijkste feiten zijn dat het grootste gedeelte (83%) tevreden is over het verloop van de opvoeding. Ouders 
maken zich vaak zorgen over de emotionele problemen (55%) van hun kind, opvoeding in het algemeen (47%( eb 
gedragsproblemen van hun kinderen (47%). In het rapport treft u een uitgebreidere omschrijving aan.  
 
Lokale veld 
Versterking van het lokale hulpaanbod helpt de druk op specialistische jeugdzorg te verminderen is de gedachte. 
Als jeugdigen preventief en lokaal geholpen kunnen worden, hoeven ze minder vaak een beroep te doen op de 
specialistische jeugdzorg en kunnen ze sneller uitstromen.  Daarom is het van belang zicht te hebben op het 
lokale veld.  Uit het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zijn de gegevens door PON gehaald. In 2011 zijn er 36 
nieuwe meldingen gedaan. Dit kan door een leraar zijn maar ook door een jongerenwerker die signalen oppikt. 
Naast ouders en instanties doen ook jongeren zelf een beroep op het voorliggend veld. Pon constateert dat de 
gegevens op dit terrein onvoldoende valide zijn om daar conclusies uit te trekken. Hier ligt een opdracht voor de 
gemeente Goirle om daar duidelijkheid in te krijgen.  
 
Bureau Jeugdzorg Noord Brabant 
In de huidige Wet op de Jeugdzorg zijn de taken vastgelegd van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze taken zijn divers. 
BJZ is er voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar maar ook voor hun ouders. Zij hebben te maken met ernstige en 
complexe opvoed-en opgroeiproblemen. Daarnaast is het Advies en Meldpunt Kinderbescherming (AMK) en de 
kindertelefoon onderdeel van BJZ. Uit het rapport blijkt dat de gegevens van Bureau Jeugdzorg, hoeveel 
kinderen uit Goirle zijn er bekend bij BJZ, hoeveel hebben er een hulpaanbod gekregen en om hoeveel ouders 
gaat het, nog niet voorhanden zijn. Bureau Jeugdzorg stelt: liever wat meer geduld voor duurzame en 
betrouwbare informatie, dan gegevens die weinig zeggingskracht en waarde hebben. OP dit moment zijn ze druk 
bezig met het verzamelen van de cijfers. Het is het streven om de cijfers voor Goirle voor de 
commissievergadering van 20 november 2012 op tafel te hebben zodat ze gepresenteerd kunnen worden.  
In het rapport van PON wordt ingegaan op de werkwijze van BJZ.  
 
Specialistische jeugdzorg (jeugd Licht verstandelijk beperkten LVB)  
De Jeugd LVB zorgt voor jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (IQ 50-85) in de leeftijd van 0-23 jaar. 
Naast een laag IQ komen gedrags-en psychiatrische problematiek veel voor. Ook hier geldt dat de registratie in 
het brede AWBZ zorg registratiesysteem (AZR) vooralsnog onvoldoende het IQ van jeugdige clienten registreert. 
Hierdoor is het haast onmogelijk om de LVB jeugdigen te onderscheiden  van de groep ernstig verstandelijk 
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beperkten. In de volgende uitgave van Jeugd in Cijfers wordt een verdere uitwerking gepresenteerd van de 
cijfers. In het rapport wordt ingegaan op de werkwijze in deze sector.  
 
Specialistische jeugdzorg (jeugd Geestelijke Gezondheidszorg)  
GGZ voor kinderen en jongeren bestaat uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-17 
jaar. Er is sprake van ernstige psychische of psychosociale problemen, die de ontwikkeling van jeugdigen 
bedreigen. Het merendeel van de kinderen/jeugdigen is door de huisarts verwezen maar ook BJZ speelt een 
belangrijke rol. Veel kinderen worden geholpen met een ambulante of poliklinische behandeling maar er is ook 
een aantal dat intensievere behandeling (opname) nodig heeft.  
Aantal jeugdigen dat in Goirle in 2009 gebruik heeft gemaakt van de jeugd GGZ is 375 waarin een onderscheid 
is te maken tussen eerstelijns psycholoog (81), Diagnose behandelcombinatie zonder verblijf (296) en met 
verblijf (13). Met betrekking tot deze cijfers wordt in het volgende rapport een verdiepingsslag gemaakt.  
 
Specialistische jeugdzorg (jeugd en opvoedhulp)  
De provinciale jeugdzorg bestaat naast BJZ ook nog uit zorgaanbieders voor Jeugd en Opvoedhulp. Zij 
ondersteunen en bieden hulp aan jeugdigen en opvoeders bij opvoed en opgroeiproblematiek. Het gaat in Noord-
Brabant om 11 organisaties. De cijfers die in het rapport worden gepresenteerd zijn gebaseerd op het adres 
waar de jeugdige verblijft. Voor Goirle betekent dit dat we hogere aantallen kennen, omdat Kompaan en Bocht 
binnen onze gemeentegrens ligt, en de kinderen die daar verblijven staan ingeschreven in de gemeente Goirle.  
Op pagina 36 van het rapport wordt een aantal cijfers weergegeven: 

- instroom (aantal unieke jeugdigen dat in 2011start met de zorg bij een zorgaanbieder: 89. Hiervan zijn 
er in 2011 72 nieuw ingestroomd. 

- Beroep op jeugdzorg: het aantal unieke jeugdigen dat in 2011 zorg kreeg: 162, waarvan er 139 via 
ambulante jeugdhulp zorg krijgen, 65 residentieel verblijven, 11 daghulp krijgen, 37 onder pleegzorg 
vallen. Daarnaast zijn er 4 kinderen die te maken hebben met observatiediagnostiek.  

 
 
 
Jeugdzorg en extramurale begeleiding (de betekenis van cijfers voor de gemeente Goirle, september 
2012 K2)  
In opdracht van de gemeente Goirle heeft K2 een onderzoek gedaan naar de betekenis van de, tot dan toe 
beschikbare, cijfers. Wat zeggen de cijfers en wat betekenen deze voor het Goirlese beleid in het kader van de 
transitie jeugdzorg. Ook uit dit onderzoek bleek dat de cijfers niet op zichzelf staan en in het juiste perspectief 
geplaatst moeten worden. K2 heeft de cijfers geïnterpreteerd waar mogelijk en geeft adviezen op welke wijze 
we de cijfers meer betekenis kunnen geven voor het lokale jeugdbeleid. In het rapport worden per doelgroep 
(jeugdzorg, jeugd GGZ, jeugd LVB) de belangrijkste conclusies en adviezen gegeven. De komende periode wordt 
bekeken op welke wijze we aan de slag gaan met de adviezen die K2 geeft aan de gemeente Goirle.  
 
De highlights: 
Jeugdzorg 
De cijfers blijken niet valide te zijn. Reden die hiervoor wordt opgegeven is dat het eerder nooit nodig was om 
op gemeentelijk niveau te registreren, de jeugdzorg werd op provinciaal niveau aangestuurd. Bureau Jeugdzorg 
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is momenteel druk bezig de cijfers te categoriseren naar gemeenten. Het streven is om deze cijfers mee te 
nemen tijdens de behandeling in de commissie welzijn op 20 november.  
De adviezen die K2 geeft om meer inzicht te krijgen in de zorgvragen, te experimenteren met zorg naar voren, te 
sturen op maatschappelijk effect worden meegenomen in het verdere lokale proces.  
 
Doelgroep Jeugd GGZ 
Net als uit het rapport Jeugd in Cijfers blijkt ook hier dat de doelgroep moeilijk in beeld te krijgen is.  De 
aantallen zijn bekend maar er is geen zicht bijvoorbeeld hoeveel jongeren met problemen er geen hulp ontvangen 
(er is sprake van onderconsumptie van zorg blijkt uit cijfers van GGZ Nederland). Adviezen van K2: in gesprek 
gaan met zorgaanbieders om beter zicht te krijgen op problematiek die achter het gebruik van zorg schuilt. 
Daarnaast ook streven naar sturen op outcome en output en zodoende de instellingen stimuleren om innovatie 
en samenwerking waar te maken.  
 
Doelgroep Jeugd LVB 
Ook bij deze doelgroep geldt dat het lastig in beeld te brengen is om hoeveel het exact gaat. Uit de beschikbare 
cijfers is slechts een schatting te maken van het aantal LVB jongeren dat gebruik maakt van hulp en 
ondersteuning. K2 adviseert om in kaart te brengen welke beschermende en belemmerende factoren er zijn 
zodat de gemeente gerichter kan sturen op inzet van preventieve hulp en ondersteuning  aan deze doelgroep 
zodat de risico's op zwaardere problematiek worden verkleind.  
 
In het rapport wordt de link gelegd met de extramurale begeleiding die overgaat naar de WMO. De scheidslijn 
tussen begeleiding en jeugdzorg is erg diffuus. Bij jeugdigen met een verstandelijke beperking , waarbij sprake is 
van ernstige problematiek, wordt vaak vanuit begeleiding ingezet op het aanleren of overnemen van persoonlijke 
verzorging. Of het reguleren van gedrag. Maar begeleiding kan ook worden ingezet om ouders te adviseren of te 
ondersteunen.  
 
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van beide rapporten.  
 
Planning rondom transitie jeugdzorg  
In het projectplan Triple T is een planning opgenomen voor de transitie jeugdzorg (lokaal). In bijgevoegde 
planning wordt daarbij ook de regionale component weergegeven. Inclusief een overzicht wat er reeds gebeurd 
is op regionaal niveau en welke stappen we gaan zetten tot 2015. 
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van deze planning.  
 
 
Raadsinformatie / voortgangsrapportages 
Om uw gemeenteraad / commissie Welzijn te betrekken bij en informeren over het proces rondom de transitie 
jeugdzorg, wordt voorgesteld een minimaal 1x in de 2 maanden een voortgangsrapportage uit te brengen. In de 
bijlage treft u de eerste voortgangsrapportage aan. 
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Voorgesteld wordt akkoord te gaan met het voorstel om 1 x in de 2 maanden een rapportage te ontvangen  
kennis te nemen van de inhoud van de eerste voortgangsrapportage.  
 
Stand van zaken passend onderwijs  
Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke 
samenhang niet los gezien kan worden, is passend onderwijs. Passend onderwijs betekent eigenlijk: goed 
onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om deze reden is 
passend onderwijs een onderdeel van het projectplan Triple T. In het projectplan staat beschreven dat we een 
rapportage zouden opstellen over de huidige situatie. In deze rapportage wordt kort omschreven wat passend 
onderwijs is, welke wijzigingen dat met zich meebrengt en wat de Goirlese situatie op dit moment is.  
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van deze rapportage.  
 
De highlights uit deze rapportage zijn:  

Knelpunten huidige systeem: 
1. Lichte en zware ondersteuning zijn naast elkaar georganiseerd en kinderen vallen tussen wal en schip. 
2. Het systeem is complex en bureaucratisch. 
3. Sterke groei van het aantal leerlingen (v)so en met een rugzak en druk op de duurste voorzieningen. 
4. De ondersteuning op school is onvoldoende afgestemd op het brede (jeugd)zorgdomein. 
5. Veel leraren hebben onvoldoende ervaring met leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben, 

dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van het basisonderwijs. 
 
Wat gaat er veranderen?  
Passend onderwijs verplicht scholen om voor elke leerling een passend aanbod aan onderwijs(zorg) te geven, zo 
dicht mogelijk bij huis (zorgplicht van scholen). Wanneer een school passend onderwijs niet zelf kan bieden, 
wordt gekeken welke school binnen het samenwerkingsverband het juiste onderwijs wel kan leveren. Het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk. Per 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht 
in. Ook zal er een nieuwe structuur opgezet worden. Het rijk heeft nieuwe regio's samengesteld. De gemeente 
Goirle gaat vallen onder het samenwerkingsverband PO 30-04 en VO 30-04.                                                                                 
 
De Goirlese situatie 
 
In het primair onderwijs kennen we nu 51 kinderen met een rugzakje, in het voortgezet onderwijs zijn dit 52 
leerlingen.  
 
Primair onderwijs 
Bij het primair onderwijs is opgevraagd om aan te geven om wat voor soort problematiek het exact gaat. Het 
grootste gedeelte gaat het om cluster 4 leerlingen (gedragsproblemen). Maar om in de toekomst preventief hier 
op in te kunnen steken is een exactere duiding noodzakelijk.  
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Voortgezet onderwijs 
Op het Mill-Hillcollege in Goirle zitten 50 leerlingen met een rugzak. 12 leerlingen hebben een rugzak vanwege 
problemen met hun gezondheid zoals bijvoorbeeld dystrofie. 38 leerlingen hebben een rugzak omdat zij leer- of 
gedragsproblemen hebben in het autistisch spectrum (NLD, Asperger, PDD-NOS). De ondersteuning die de 
rugzakleerlingen krijgen is ambulante begeleiding vanuit het REC (regionaal expertise centrum) en vanuit hun 
rugzak worden door het Mill-Hill persoonlijk begeleiders betaald (dit zijn leraren met een aanvullende taak). Zij 
coachen de leerlingen en helpen ze met de organisatie van hun school, vangen hen op als ze boos worden of 
vast dreigen te lopen. De zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders maken bovendien de handelingsplannen en 
houden de vordering in het leerlingvolgsysteem bij. 
 
4. Wat mag het kosten? 
De stukken die voorliggen hebben geen financiële consequenties.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
n.v.t.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Zoals in de planning is te lezen wordt de raad op vastgestelde momenten gevraagd om besluitvorming. Het is 
heel moeilijk om hier een exacte planning voor te maken omdat er externe factoren zijn die het proces kunnen 
belemmeren. Hierbij valt te denken aan de kabinetsformatie en de vaststelling van de nieuwe wet op de 
jeugdzorg. Zodra hier sprake van is, wordt u hierover geïnformeerd.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Er kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over (fatale) termijnen. De concept jeugdwet ligt voor ter 
consultatie. Pas daarna zal er meer duidelijkheid komen over de precieze invulling van de nieuwe wet Jeugdzorg.  
 
8. Voorstel 
- kennis te nemen van de inhoud van de rapportages van PON en K2; 
- kennis te nemen van de opgestelde planning ten aanzien van de transitie jeugdzorg 
- akkoord te gaan met het voorstel om 1x in de 2 maanden een voortgangsrapportage te ontvangen; 
- kennis te nemen van de inhoud van de rapportage over passend onderwijs..  
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burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-10-2012; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 20-11-201; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

- kennis te nemen van de inhoud van de rapportages van PON en K2; 
- kennis te nemen van de opgestelde planning ten aanzien van de transitie jeugdzorg 
- akkoord te gaan met het voorstel om 1x in de 2 maanden een voortgangsrapportage te ontvangen; 
- kennis te nemen van de inhoud van de rapportage over passend onderwijs..  
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-12-2012. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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