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Inleiding 

Vanaf 2013 krijgt de gemeente Goirle nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van Begeleiding, Jeugdzorg 
en Werk: 

 De Begeleidingsfunctie gaat van de AWBZ naar de Wmo. 
 De Jeugdzorg komt van de provincie en het rijk naar het gemeentelijke jeugdbeleid (2015). 
 De Wet werken naar Vermogen vervangt de huidige Wet Werk- en Bijstand, Wajong en Wet sociale 

Werkvoorziening (WSW). 
 

Deze voortgangsrapportage gaat over de drie transities. Hiermee wordt u over de laatste stand van zaken 
geïnformeerd.  

 

Transitie Jeugdzorg  

In het projectplan Triple T staat geschreven welke fasen we gaan doorlopen om uiteindelijk te komen tot een 
nieuw jeugdzorgstelsel. Van belang is hierbij dat we zowel een lokaal als een regionaal traject doorlopen. 
Tevens heeft u tijdens een thema avond al kennisgemaakt met de verschillende doelgroepen waar de gemeente 
in de toekomst een verantwoordelijkheid voor gaat krijgen.  

Tijd 

Lokaal 

De transitie jeugdzorg bevindt zich momenteel in de definitiefase. In deze fase moeten er verschillende vragen 
over de doelgroep, indicatiestelling en het huidige aanbod beantwoord worden. De definitiefase duurt langer dan 
oorspronkelijk werd ingeschat. Dit komt doordat er op regionaal niveau ook een traject loopt maar ook door het 
gegeven dat de cijfers niet makkelijker te herleiden zijn, er niet goed is geregistreerd de afgelopen jaren 
waardoor het moeilijk is een eenduidig beeld te geven over de aantallen/doelgroepen. De vragen uit de 
definitiefase van ons projectplan zijn verwerkt in een tweetal rapporten van PON en K2. In het rapport van K2 
wordt een verdiepingsslag gemaakt, wat betekenen de cijfers nu feitelijk voor de gemeente Goirle  

Voor passend onderwijs, dat ook onderdeel uit maakt van dit traject, ligt de eerste rapportage gereed. Deze zal 
gelijktijdig met de rapportages over jeugdzorg worden aangeboden.  

 

 

 

 

 



Regionaal 

Regionaal wordt er gewerkt aan een programma van eisen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Tijdens het 
opstellen hiervan zijn we tot de conclusie gekomen dat we van verschillende kanten input nodig hebben, om tot 
een gedegen programma van eisen te komen. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke input vanuit instellingen, 
wethouders, cliëntenraden en burgers. Hiervoor zijn zogenaamde brainstormsessies gepland onder leiding van 
K2. Het programma van eisen krijgt een lokaal en een regionaal gedeelte. De input is ondertussen verzameld en 
wordt nu verwerkt tot een plan van aanpak.  

Eerste stap versnelling (De van Haaften Versnelling) 
De provincie is met het voorstel gekomen om een gedeelte van de geïndiceerde jeugdzorg al op 1 januari 2013 
over te brengen naar de gemeenten. Het gaat om de enkelvoudige ambulante begeleiding. Deze ‘versnelling’ 
heeft een aantal voordelen: het geeft focus en druk op het transitieproces (het wordt concreet); we creëren de 
mogelijkheid van learning by doing en profileren de regio en de provincie. Daarnaast zijn er ook nadelen: het kan 
verstorend werken op het ingezette decentralisatieproces in de regio; door de grote tijdsdruk is de gewenste 
innovatie mogelijk niet haalbaar. In het Hart van Brabant overleg van 20 september j.l. is besloten om niet in te 
stemmen met de eerste stap van de versnelling maar wel bij de provincie het verzoek te doen om te 
experimenteren met jeugdzorg. Het gaat dan om het organiseren van proeftuinen zodat het principe learning by 
doing ook gerealiseerd kan worden.  

Beleidstafels 

Om invulling te gaan geven aan het nieuwe jeugdzorgstelsel is veel informatie en kennis nodig. We gaan op 
korte termijn starten in de regio Midden Brabant met het verzamelen van deze informatie en kennis. Dit gebeurt 
door kleine groepjes experts die meer informatie in winnen over onderwerpen die van te voren nauwkeurig zijn 
vastgesteld. We noemen deze groepen: ‘beleidstafels’. De volgende beleidstafels gaan vanaf november 2012 
van start:  

1. Frontoffice 
2. Gereedschapskist (arrangementen in AWBZ traject) 
3. Samenwerking 
4. Organisatie en sturing 
5. Passend onderwijs  

De gemeente Goirle gaat waar mogelijk deelnemen aan alle beleidstafels om zo de lokale inbreng te kunnen 
borgen.  

Doorontwikkeling CJG 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaat in het hele land een belangrijke plek innemen in het nieuwe stelsel 
van de jeugdzorg. Deze kennis en de komst van de kanteling zorgt ervoor dat lokaal aan het verkennen zijn hoe 
we het CJG kunnen doorontwikkelen en welke rol er expliciet voor het CJG komt.  

 

 

 

 

 



Geld 

Voor de invoeringskosten van het nieuwe stelsel zorg en ondersteuning voor jeugd stelt het Rijk incidenteel € 
64 miljoen beschikbaar (€ 16 miljoen in 2012 en € 48 miljoen in 2013). Voor de gemeente Goirle is het 
invoeringsbudget voor 2012 vastgesteld op € 17.000 (decembercirculaire 2012). Voor 2013 ontvangt de 
gemeente Goirle een invoeringsbudget van € 26.976,00.  

Alle gelden die momenteel in de jeugdzorg omgaan worden overgeheveld naar gemeenten. Wel vindt er een 
efficiencykorting plaats. Deze is € 80 miljoen netto in 2015, oplopend tot € 300 miljoen netto vanaf 2017.  

Verder is er nog geen informatie bekend over de budgetten rondom de transitie van de jeugdzorg.  

Kwaliteit 

Onder kwaliteit verstaan we de resultaten die we willen behalen. Deze resultaten staan beschreven in het 
projectplan Triple T. Voor jeugdzorg betekent dit concreet:  

 Kwalitatief betere jeugdzorg: zorg op maat, zonder wachtlijsten, met eenvoudige en snelle aanvraag 
procedure; 

 Afname van vraag naar jeugdzorg: problemen worden indien mogelijk opgelost binnen de eigen 
leefomgeving; 

 De jeugdzorg kost de overheid minder geld: een minder bureaucratisch systeem en minder gezinnen in zorg. 
 

Informatie / communicatie 

Er is zowel lokaal als regionaal nog geen communicatieplan opgesteld. Eind september 2012 is er een 
masterclass over communicatie geweest. In overleg met de afdeling communicatie zal de komende maanden 
worden bekeken welke concrete acties er uit gezet gaan worden in 2013.  

 

Organisatie 

Voor de inrichting van het jeugdzorgstelsel zijn projectgroepen ingericht. In het projectplan Triple T staat de 
projectstructuur omschreven. Verder zijn er diverse werkgroepen actief, lokaal en regionaal.  

 

 


