
BESTUURSSAMENVATTING 
 

Plan van aanpak 
Decentralisatie Jeugdzorg 

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk 
 

 
De komende jaren vinden drie decentralisaties in het sociale domein naar gemeenten plaats: de Wet 
werken naar vermogen, de AWBZ begeleiding en de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit plan van 
aanpak beschrijft hoe we laatstgenoemde decentralisatie aan zullen pakken. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg; 
van lichte, preventieve zorg tot zware, curatieve zorg (bijvoorbeeld jeugdreclassering). Het stelt 
gemeenten voor de uitdaging een zorginhoudelijke vernieuwing te bewerkstelligen. Hierin staan het 
recht van het kind op een veilige opvoed- en opgroeiomgeving en de verantwoordelijkheid van 
ouders/opvoeders voor de opvoeding centraal. Versterking van de eigen kracht, gebruik van het 
sociale netwerk en (snellere en effectievere) ondersteuning en zorg in de eigen omgeving van het kind 
zijn belangrijke uitgangspunten voor ons. We zullen daarnaast uit gaan van het principe ‘1Gezin/kind-
1Plan-1Regisseur’. 
 
Er zijn ook financiële overwegingen om een kwalitatief goed preventief aanbod te ontwikkelen en 
(daarmee) het beroep op zware, curatieve zorg te verminderen. Bij de overheveling van het budget 
aan de gemeenten, past het Rijk namelijk een efficiencykorting van 10% toe. Dit terwijl het beroep op 
de zware zorg de afgelopen jaren jaarlijks met 10% toeneemt.  
Het is voor gemeenten van groot belang dat op alle niveaus en bij alle betrokkenen bij de jeugdzorg 
het besef er zal komen dat het in dit geval niet ‘slechts’  om een decentralisatie/transitie gaat, maar om 
een omvangrijke stelselwijziging/transformatie.  
 
Reeds eerder is besloten de drie decentralisaties in BAR-verband op te pakken. De drie 
decentralisaties worden in samenhang met elkaar benaderd. In het cluster Sociaal van onze 
gemeenten is hier een projectorganisatie voor ingericht. In ons plan wordt ook een relatie gelegd met 
ontwikkelingen zoals de invoering van het Passend Onderwijs en de doorontwikkeling van 
veiligheidshuizen. Naast de samenwerking tussen de BAR-gemeenten zullen we op stadsregionaal 
niveau samenwerken.  
 
In dit plan van aanpak worden alle activiteiten beschreven om onze nieuwe taken op een effectieve en 
efficiënte manier vorm te kunnen geven. Hierbij wordt de relatie gelegd tussen onze BAR- en 
stadsregionale activiteiten.  
 
Voor de implementatie van deze decentralisatie heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld:  
€ 76.450,- (2012) en € 229.350,- (2013) toaal voor de 3 gemeenten. De helft van de middelen voor 
2012 wordt ingezet voor de stadsregionale activiteiten. 
Voor het jaar 2014 is door het Rijk geen geld beschikbaar gesteld voor de implementatie. 
Het totale budget (structureel) voor gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe taken is nog niet 
bekend. Het huidige budget (voor de nieuwe gemeentelijke taken) kent een omvang van -landelijk- 
circa € 3,5 miljard. 

 


