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Onderwerp: Decentralisatie Jeugdzorg  
 
Geachte leden van de raad, 
 
In het sociale domein staan gemeenten voor ingrijpende veranderingen. De komende jaren dienen 
de drie decentralisaties van Rijk/Provincie naar gemeenten plaats te vinden:  
 de Wet werken naar vermogen (Wwnv); 
 de Begeleiding AWBZ; 
 de decentralisatie van de Jeugdzorg; 
Een belangrijke vierde actuele ontwikkeling in dit verband is de invoering van Passend Onderwijs. 
In combinatie met de huidige taken van de gemeenten in het sociale domein, worden gemeenten 
hiermee verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de relevante sociale vraagstukken in onze 
samenleving.  
 
De drie colleges van Burgemeester en Wethouders hebben, omdat er een grote samenhang is 
tussen de drie decentralisaties, besloten deze in BAR-verband op te pakken. Hiervoor is inmiddels 
in de raad een startnotitie vastgesteld.  
 
In het regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. Met 
ingang van 1 januari 2015 komen alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van 
gemeenten te vallen. Het kabinet voert met deze decentralisatie een financiële en bestuurlijke 
structuurwijziging door. Hierdoor komt er ruimte voor zorginhoudelijke vernieuwing binnen de 
jeugdzorg (transformatie). Het kabinet zal hiertoe de wet wijzigen.  
 
Deze decentralisatie stelt ons in staat: 
 individuen en gezinnen zich ervan bewust te laten worden dat zij primair zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun leefomstandigheden en dus ook voor de verbetering daarvan. Hierbij spelen 
versterking van de eigen kracht en versterking van het (gebruik van) het sociale netwerk een 
belangrijke rol. 

 een kwalitatief goed preventief aanbod te ontwikkelen met als doel het beroep op zware, 
curatieve zorg te verminderen. Er moet dus sneller en effectiever hulp en ondersteuning 
geboden worden. Hierbij is het principe ‘1Gezin/kind-1Plan-1Regisseur’ een belangrijk 
uitgangspunt. 
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De BAR-aanpak 
Door de drie colleges van de BAR-gemeenten is reeds eerder besloten de implementatie van de 
drie decentralisaties in het sociale domein gezamenlijk op te pakken. Hiertoe is een 
projectorganisatie opgericht. Voor de implementatie van de decentralisatie jeugd is een 
projectgroep opgericht, die onderdeel is van de BAR-projectorganisatie.  
 
De projectgroep decentralisatie jeugdzorg heeft voor de BAR-gemeenten een plan van aanpak 
opgesteld. De bestuurssamenvatting treft u als bijlage 1 aan. In het plan van aanpak BAR zijn de 
missie, de visie en uitgangspunten beschreven van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk. Het plan beschrijft op welke wijze wij deze decentralisatie ter hand zullen nemen. In dit 
plan wordt ook een relatie met het stadsregionale programmaplan gelegd.  
 
Stadsregionale aanpak 
Naast de samenwerking tussen de BAR-gemeenten, wordt op stadsregionaal niveau 
samengewerkt om deze decentralisatie zorgvuldig te implementeren. Dit is een voorzetting van een 
reeds jaren geleden ingezette samenwerking op het terrein van de Jeugdzorg (Ieder Kind Wint deel 
1 en 2). De stadsregionale aanpak wordt beschreven in het programmaplan Decentralisatie 
Jeugdzorg. Dit plan is op 16 februari 2012 door de portefeuillehouders Jeugdzorg van de 
deelnemende gemeenten vastgesteld. Dit plan is u op 27 maart jl. ter informatie toegezonden en 
treft u hierbij voor de goede orde nogmaals als bijlage 2 aan.  
 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd over de laatste stand van zaken en zullen u 
periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het onderwerp decentralisatie 
Jeugdzorg.  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,  
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke     mw. A. Attema 
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