
Dag Berry 
 
Onderstaand tref je namens de VVD mijn reacties aan met betrekking tot het Initiatiefvoorstel advies 
werkgroep Transitie Jeugdzorg. Gelijktijdig betreft dit mijn reacties op het rapport van de werkgroep. 
 
De reacties zijn mede gebaseerd op mijn bezoeken aan bijeenkomsten in de Tweede Kamer en 
andere cursusbijeenkomsten. 
 
Bij de volgende punten uit het rapport wil ik nog enkele toelichtingen c.q. opmerkingen plaatsen. 
 
2. Keuzevrijheid 
Van belang is dat nieuwe zorgaanbieders die aan de kwaliteitseisen en overige criteria voldoen 
worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen en hen een gelijkwaardige kans op het winnen van 
de offerte te bieden.  
 
De VVD is van mening dat toetreding van nieuwe aanbieders vernieuwend kan werken en de 
efficiency in de jeugdzorg kan verhogen. Ik meen dat dit ook onder de aandacht van het College moet 
worden gebracht. 
 
11. Rolopvatting gemeente 
Sturen op resultaten 
De transitie moet voor een transformatie in de kwaliteit van de jeugdhulp gaan zorgen. Gemeenten 
hebben op dit moment echter geen inzicht in de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdhulp door 
bestaande en nieuwe aanbieders. Het Rijk zal voor 1 januari 2014 een set outcome-criteria 
beschikbaar stellen waarmee gemeenten de kwaliteit en effectiviteit van het jeugdhulpaanbod van 
jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen. Om kwalitatief goede en effectieve jeugdhulp in te kunnen 
kopen, is inzicht in deze outcome-criteria nodig. Het is van belang dat het College in de 
transitiearrangementen die voor 31 oktober 2013 ingediend moeten zijn, afspraken maakt met 
jeugdhulpaanbieders over het invullen van de outcome-criteria en het hanteren hiervan voor de inkoop 
voor het jaar 2016. 
 
Voorts merk ik nog het volgende op. In de meicirculaire is het verdeelmodel van het budget van 3,3 
miljard euro aan de gemeenten verstrekt. Inmiddels is er dus financieel inzicht voor de begroting 2014-
2015. Het verdient aanbeveling dat het College deze informatie ook aan de Raad verstrekt. Tevens is 
per 31 mei via CBS StatLine – Jeugdzorgcliënten; financieringsbron, gebruik, indicatie, regio’s 
informatie verstrekt over de jaren 2010 en 2011 met betrekking tot de jeugdhulp (Jeugdmonitor) in 
Goirle. Mijns inziens is deze informatie ook nuttig voor de raadsleden.  
 
De VVD gaat akkoord met het initiatiefvoorstel, maar zou graag zien dat de hiervoor genoemde 
punten opgenomen worden in de rapportage.  
 
Tot slot: 
De VVD gaat er van uit dat het regionale transitiearrangement nog moet worden samengesteld. Voor 
31.10.2013 moet Goirle via dit transitiearrangement aangeven hoe door het gekozen regionale 
samenwerkingsverband Midden-Brabant: 

a) de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd en bij welke jeugdhulpaanbieders hoeveel 
jeugdhulp in 2015 wordt ingekocht; 

b) de infrastructuur van jeugdhulpaanbod zeker wordt gesteld; 
c) hoe frictiekosten worden beperkt. 

 
Tevens gaat de VVD er van uit dat zowel lokaal als bovenlokaal nog aan een startnotitie zal worden 
gewerkt.  
 
Hartelijke groet, 
 
Johan Swaans 
Fractievoorzitter VVD Goirle-Riel 


