
Planning transitie jeugdzorg 2012-2015 

De vraag is wanneer, hoe en op welke manier de gemeenteraad van Goirle een rol krijgt in het proces transitie jeugdzorg. 
Belangrijk gegeven is dat we zowel regionaal als lokaal een traject doorlopen.  

Op dit moment zijn we nog niet in de besluitvormingsfase maar zijn met name op het gebied van beeldvorming en visievorming 
actief. Voorstel is dan ook om 2 maandelijks een update te geven door middel van een voortgangsrapportage aan 
gemeenteraad/commissie Welzijn zodat zij op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken en meegenomen worden in het 
proces.  

Lokaal (op basis van vastgesteld projectplan Triple T)  

2012  

September/oktober 2012  

- rapportage over huidige situatie (aantallen, doelgroepen, zorgvragen) zowel voor jeugdzog als passend onderwijs.  
 

December 2012 (wordt vermoedelijk 1e kwartaal 2013 ivm consultatie van veld)  

- Besluitvorming over visie op jeugdzorg  
 

Juli 2013 

- Vaststellen keuzenota.  
In deze keuzenota staan de keuzes die betrekking hebben op  het  ‘hoe’ (hoe gaan we bepaalde zaken organiseren, wie 
betrek je in welk stadium) en het ‘wat’ (welke voorzieningen zijn gewenst, hoe moet het nieuwe jeugdzorgstelsel er uit 
zien en op welk schaalniveau organiseren en uitvoeren?) en wie?  

 

December 2013/januari 2014 

- Vaststellen programma van eisen en zorgdragen voor inrichting van jeugdzorg.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Regionaal traject: van oktober 2012 naar januari 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kader nota 
Besluiten t.a.v. 4 

onderdelen

Nu; oktober 2012 
Acties op vier hoofdonderdelen 

Zomer 2013 
Besluiten op de vier onderdelen  

Door college en de raad

najaar 2013 
verordeningen & subsidiekader & raadsbesluiten 
realisatie van resultaten op de vier onderdelen

1 jan. 2014 start inkoop jeugdhulp 
Afsluiten contracten 

2014 inrichting en organisatie jeugdhulp 

Dec. 2014 alles gerealiseerd 
1 jan. 2015  

start jeugdhulp nieuwe stijl 



 
Wat is er tot nu toe gerealiseerd en wat is reeds uitgezet 
 

Organisatie3 transitie 
 
 

Koersdocument MB  Projectgroep, 2 trekkers REGIONAAL ALGEMEEN 
Doc.     Vastgesteld  3 projectleiders. 

Gericht op verbinding 
Ambtelijke opdracht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitgevoerd:
 Programma organisatie ingericht 
 Kennisontwikkeling: masterclasses 
 

Manifest Instellingen
Reactie op Transitieplan
Notitie 

Transitieplan Jeugd Midden Brabant
Deel 1;uitgangspunten 

‐ Uitgangspunten 
‐ Programma organisatie 

 

Doc.    vastgesteld 

Transitie voertuig Jeugd
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Prezi          vastgesteld  
 

REGIONAAL 
Transitie Jeugd  Regionale begroting

uitvoeringskosten 2012 
 

Begroting      vastgesteld  

Opdracht voor PvE en PvA 

HvB opdracht

Voorstel beleidstafels 

Notitie   ambt vastgesteld 

Inventarisatie actoren 

Notitie  

 Belangrijk: Format Programma v Eisen 
 

‐ Najaar: Projectleider aansluiten bij instellingenoverleg; toelichten 
waar zijn we mee bezig en eigen initiatieven stroomlijnen met het 
regionale traject. 

 Format   

‐ Communicatie en communicatieplan wordt nu essentieel ivm vele 
betrokkenen en vele acties. 

‐ Raadsleden goed geïnformeerd houden en betrokken: voorstel voor 
regionale bijeenkomst. Onderdelen 2012 

‐ Overzicht behouden - door MK - over alle trajecten en acties. 
‐ Beleidstafels starten ‐ Beleidstafels en het functioneren ervan zijn van essentieel belang; 

zij leveren de antwoorden en voorstellen t.a.v. inrichting en 
organisatie van de jeugdhulp. 

‐ Input voor PvE verzamelen 
‐ Convergentieslag 
‐ Programma van Eisen  

‐ Plan van Aanpak 
‐ Bestuurlijke aansturing 
‐ Positioneren cliënten en burgers, en 

hen duurzaam aanhaken 
‐ Kenniskring 
‐ Masterclasses 
‐ Positionering GGD 
‐ Profiel CJG coördinator  
‐ Communicatie(plan) 
‐ Data; aantallen en budgetten 
‐ Van Haaften versnelling 
 



Voorstel: 

- 2 maandelijks informeren van de gemeenteraad over stand van zaken / proces zowel lokaal als 
regionaal.  

- Voorstel planning voorleggen aan de gemeenteraad. Hieraan gekoppeld thema avonden organiseren.  

 

 


