
Opdrachtbrief werkgroep transitie jeugdzorg 
 
Inleiding 
In de commissie Welzijn en op thema-avonden is meermaals gesproken over de transitie Jeugdzorg. De raad 
heeft aangegeven graag in een vroegtijdig stadium bij alle drie de transities betrokken te willen zijn. Dit heeft er 
onder meer toe geleid dat de raad van het college 1 x per 2 maanden een voortgangsrapportage ontvangt en 
heeft ook geleid tot de thema-avonden. 
 
Naar aanleiding van de thema-avond op 18 februari kan rustig gezegd worden dat de betrokkenheid van 
iedereen bij de transitie Jeugdzorg zeer groot is. Er zijn veel vragen gesteld. Punten zijn duidelijker geworden, 
maar er zijn ook nog veel zaken onduidelijk en essentiële vragen niet beantwoord. In het algemeen blijft het 
onduidelijk wat nu precies op de gemeente afkomt, en waar lokaal (door de raad) invloed op uitgeoefend kan 
worden.  
Voor een deel is dit inherent aan het dynamische beleidsproces waar heel Nederland is ingestapt. Zelfs de 
inhoud van de definitieve wetgeving is op dit moment nog onduidelijk. Wel is helder dat actie nodig is om de 
datum van 1 januari 2015 te halen. Afwachten is geen optie.  
 
In de commissie Welzijn is voorgesteld een werkgroep in te stellen om specifiek voor de situatie van de 
gemeente Goirle antwoord te kunnen geven op vragen. Wat wordt besloten met de lokale visie en de 
keuzenota? Inzicht moet ontstaan in de eventuele consequenties. De raad moet een uitspraak kunnen doen of 
die consequenties aanvaardbaar zijn.  
In de commissie Welzijn is onder andere de vraag gesteld hoe de raad denkt over lokale invulling van het 
frontoffice? Welke keuzes zijn daarin mogelijk? Waar leggen we prioriteiten (eigen kracht, 1e lijn)? Waar heeft 
de raad nog invloed en hoe nemen op de goede momenten de juiste besluiten? Welke mogelijkheden zijn er om  
de financiële middelen te verdelen en welke consequenties zitten daaraan vast? Maar ook welke rol en invloed 
heeft de raad als de transitie jeugdzorg eenmaal tot uitvoering is gebracht? Hoe wordt dan gestuurd en 
gecontroleerd? 
Voor de lokale visie gaat het college gesprekken aan met partners in het jeugdzorgveld en andere 
belangstellenden. Wanneer de raad wil weten wat er leeft en wat mogelijke consequenties zijn, is het de vraag 
of bijvoorbeeld vanuit de raad ook niet van dit soort gesprekken moeten plaatsvinden.  
 
In de commissie Welzijn is daarom voorgesteld  om een werkgroep in te stellen. 
Vragen die gesteld worden zijn:  

 Heeft de raad nu genoeg informatie om straks de juiste beslissingen te kunnen nemen?  
 Wat voor invloed heeft de raad? Waar wil de raad invloed op hebben? Wat voor keuzes moeten 

wanneer gemaakt worden? Welke informatie is daarvoor nodig? 
 Op welke wijze  en op welk moment de raad of de commissie nog meer een rol? 
 Op welke wijze en welke onderdelen kan de raad nog van invloed zijn op het regionaal beleid? 
 Hoe wordt bij het opstellen van het beleid al rekening gehouden met de wijze waarop aansturing en 

controle straks gaat geschieden (en hoe hierbij de positie van de gemeenteraad is)? 
 
Door zelf het voortouw te nemen kan het aan de voorkant leiden tot inbreng op basis waarvan het college de 
raad in positie kan brengen. Ook kan de raad dan zo nodig vooraf aan het college kaders meegeven over de 
lokale vormgeving en eventueel over de gewenste richting van regionale toekomstige afspraken. 
 
 



Opdracht en verantwoordelijkheid werkgroep 
Inzicht krijgen in het proces dat moet leiden tot een succesvolle transitie van de jeugdzorg en daarbij borgen dat 
de gemeenteraad: 

1. tijdig bij besluitvorming wordt betrokken (zoveel mogelijk "vooraan" in het besluitvormingsproces) 
2. voldoende informatie heeft om ook kwalitatief goede keuzes te maken 
3. zorgt dat het college de wensen van raad en commissie over de wijze waarop zij betrokken willen zijn 

bij de vormgeving van het beleid kent 
 

De werkgroep zorgt (op basis van de input van het college) voor een goed processchema voor de besluitvorming 
door de gemeenteraad en advisering door de commissie Welzijn. Daarbij is het niet alleen belangrijk om een 
beeld te krijgen welke stappen op welk moment moeten worden ondernomen. Bedoeling is om hierbij ook de 
raad te adviseren over de benodigde stappen en informatie die nodig is om als raad en commissie ook op basis 
van de goede informatie en in contact met de samenleving deze besluiten te kunnen nemen. 
 
Het kan noodzakelijk zijn dat om de raad en commissie over deze informatie te laten beschikken het nodig is om  
extra activiteiten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om in contact te komen met professionals, instellingen, cliënten, 
onafhankelijke deskundigen. Dat kan via bijvoorbeeld hoorzittingen, thema-avonden, expertbijeenkomsten, 
werkbezoeken enzovoorts. Wanneer dit soort bijeenkomsten worden geïnitieerd vanuit de werkgroep, zal (een 
delegatie van de) werkgroep ook bij de inhoudelijke voorbereiding betrokken zijn.  
 
Rol van het college 
Besluit nemen over:  

 Aanwezigheid bij vergaderingen werkgroep 
 Reactie geven op bevindingen werkgroep 
 Borgen dat de werkgroep over tijdige en goede informatie beschikt over de ontwikkelingen rond de 

transitie jeugdzorg die mogelijk van invloed kunnen zijn op de rol van de raad en de opdracht van deze 
werkgroep. Het gaat dan o.a. om gegevens rond de planning. De werkgroep is zich bewust van de 
dynamiek in het werkveld. Doorlopende en open communicatie over deze ontwikkelingen is daarom 
essentieel. 

 Verzorgen van eventueel nodige ambtelijke ondersteuning van de werkgroep: voorgesteld wordt om de 
verantwoordelijke  beleidsmedewerkster vast onderdeel van de werkgroep te laten zijn.  

 
Planning 
De werkgroep stelt zich tot doel om de positie van de raad en commissie Welzijn in het besluitvormingsproces te 
borgen. Landelijke en regionale deadlines moeten daarbij steeds in de gaten gehouden worden en zijn daarbij 
leidend voor de planning van de werkgroep. 
Het college is in de commissie Welzijn van 19 februari gevraagd een overzicht aan te leveren van kritische 
momenten in de besluitvorming. Dit overzicht is leidend bij het opstellen van de planning. 
 
Duur opdracht werkgroep 
De werkgroep heeft tot opdracht de raad in positie te brengen voor de transitie Jeugdzorg. Deze transitie is een 
dynamisch proces. De werkgroep blijft in functie totdat het proces van de transitie jeugdzorg "stabiel" is.  
 
In het begin zal het naar verwachting de nodige energie kosten om inzicht te krijgen in dat wat er gebeurt en 
hoe de raad daarin zijn rol kan spelen. De transitie is een dynamisch proces. Dus zal er ongetwijfeld regelmatig 
moeten worden bijgestuurd, op basis van actuele ontwikkelingen. 



 
Samenstelling 
Voor de werkgroep zijn de volgende leden aangemeld (1 per fractie): 
De heer B. Schellekens (commissie Welzijn - LRG), de heer De Vries (commissie Welzijn, CDA), mevrouw Immink 
(raadslid, PAG), mevrouw Van Rijswijk - De Jong (commissie Welzijn- VVD), de heer Van Baal (commissie Welzijn 
- PvdA), de heer Couwenberg (raadslid, Lijst Couwenberg). 
 
De griffier, de heer Van 't Westeinde, verzorgt de ondersteuning van de werkgroep.  
Verder wordt verzocht om deelname van de portefeuillehouder Jeugd en ambtelijke ondersteuning. 
 
Werkwijze 
De werkgroep vergadert met een frequentie die al werkend wordt afgesproken. Deze is mede afhankelijk van de 
ontwikkelingen op het gebied van de transitie jeugdzorg. 
Voor een goede voorbereiding van de agenda van vergaderingen, het leiden van de vergaderingen en voor 
eenduidige woordvoering vanuit de werkgroep in commissie en raad wordt voorgesteld één van de raadsleden 
uit de werkgroep als voorzitter aan te wijzen. 
 
Besluitvorming 
Voorgesteld wordt om de opdrachtbrief aan te bieden aan het college en de commissie Welzijn.  
Deze opdrachtbrief is vast te stellen in de raadsvergadering op 9 april. Dat kan als apart agendapunt of als 
extra beslispunt bij het raadsvoorstel over de Visie op Jeugdhulp. 
 
Communicatie 
De agenda en de (vastgestelde) verslagen van de werkgroep worden gecommuniceerd met de raad, commissie 
Welzijn en college. Vast agendapunt op iedere vergadering is de vraag wat met wie gecommuniceerd moet 
worden. 


