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Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Op dit moment is wetgeving in voorbereiding waardoor op 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk 
worden voor de Jeugdzorg. De gemeente Goirle werkt samen met de regiogemeenten om deze overdracht goed 
voor te bereiden.  
Door de gemeenteraad is op 9 april 2013 opdracht gegeven aan een werkgroep om de raad te adviseren over 
deze transitie zodat de raad op een goede manier betrokken wordt. De werkgroep heeft rapport uitgebracht en 
vraagt de raad de adviezen uit het rapport over te nemen. Voorgesteld wordt college en werkgroep te verzoeken 
de adviezen uit te voeren. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen kiest het kabinet voor 
decentralisatie van taken naar gemeenten. Wetgeving is daarvoor nu in de Tweede Kamer aan de orde. De 
decentralisatie van de  jeugdzorg moet volgens de huidige beleidsplanningen op 1 januari 2015 gerealiseerd zijn. 
 
De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij de transities als onderdeel van de strategische agenda ziet. De raad 
wil daarom in een vroegtijdig stadium bij betrokken zijn. Op 9 april 2013 heeft de raad een amendement 
aanvaard voor het instellen van een werkgroep om de raad te adviseren over de transitie jeugdzorg. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Doel van de werkgroep was het realiseren van de opdracht die door de raad is gegeven. In het amendement is 
dat als volgt geformuleerd: 
"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." 
 
In het bijgevoegde rapport van de werkgroep is ingegaan op deze punten. 
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3. Wat gaan we daarvoor doen? 
De werkgroep geeft in het rapport een aantal adviezen aan college, commissie en raad. Deze adviezen zijn 
kortgesloten met het college. De raad wordt voorgesteld de adviezen over te nemen. 
De werkgroep heeft deze taak als positief ervaren. Een korte evaluatie van de werkgroep kunt u teruglezen in 
het advies.  
 
De werkgroep constateert dat de contouren van de transitie nog niet helemaal duidelijk zijn. Dit komt onder 
andere doordat de wetgeving nog niet gereed is. De werkgroep is daardoor nog niet klaar met de hele 
oorspronkelijke opdracht van 9 april 2013. Daarnaast is de werkgroep van mening dat de werkgroep een goede 
rol kan spelen in het bewaken en uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport. Daarom vraagt de werkgroep 
aan de raad om de werkgroep te laten voortbestaan en de opdracht van de werkgroep te bevestigen. 
 
4. Wat mag het kosten? 
De activiteiten vallen onder de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. Hiervoor zijn in de begroting budgetten 
beschikbaar. De raad heeft zelf ook een beperkt budget waaruit kosten van activiteiten (bijvoorbeeld voor 
organisatie van bijeenkomsten) gedekt kunnen worden. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Voor de transitie jeugdzorg wordt gewerkt aan een regionaal en gemeentelijk communicatieplan. Ook de 
communicatie van werkzaamheden door de raad moet een aparte plaats krijgen.  
In het rapport doet de werkgroep onder andere voorstellen om voor de transitie in gesprek te zijn met 
instellingen, burgers, cliënten. Dit moet goed passen in de andere communicatie rond de transitie Jeugdzorg.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Waar mogelijk is in het advies van de werkgroep aangegeven op welke momenten nadere besluitvorming 
noodzakelijk is.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Dit besluit heeft geen fatale beslisdatum. De transitie jeugdzorg is volop in ontwikkeling. Om te zorgen dat de 
gemeente de taken op 1 januari 2015 over kan nemen, moeten nu al veel dingen gebeuren. Daarom is het goed 
dat de raad voortvarend bezig is met de voorbereidingen op deze transitie. 
 
8. Voorstel 
1. Kennisnemen van het rapport van de werkgroep en de adviezen over te nemen; 
2. Het college te vragen uitvoering te geven aan de voor het college bestemde adviezen; 
3. De werkgroep in stand te laten voor de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, aangevuld met de 

adviezen uit het rapport. 
 
Lijst Riel Goirle,   CDA,  Pro-Actief Goirle,     VVD,  
 
 
PvdA,   Lijst Couwenberg
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het initiatiefvoorstel d.d. 01-08-2013; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 27-08-2013; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van het rapport van de werkgroep en de adviezen over te nemen; 
2. Het college te vragen uitvoering te geven aan de voor het college bestemde adviezen; 
3. De werkgroep in stand te laten voor de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, aangevuld met de 

adviezen uit het rapport. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17-09-2013. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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