
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

7 augustus 2013 
Gemeentestukken: 2013-297/24931 

 
Onderwerp: Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR  
 
1. Voorstel.  
Wij stellen u voor de Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
Voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan, het uitvoeringsplan en de verordening is het van 
belang dat u de uitgangspunten zoals verwoord in de Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR 
vaststelt. Het betreft de volgende uitgangspunten:  
 

1. Visie en uitgangspunten jeugdzorg BAR  
2. Kantelingsgedachte in relatie tot jeugdzorg 
3. Reguleren van de toegang tot de jeugdvoorzieningen 
4. Het functioneel model van het nieuwe jeugdzorgstelsel 
5. Onderscheid tussen lokale en regionale jeugdzorgopgaven 
6. Basisprincipes proeftuin wijkzorg voor jeugd. 

 
3. Aspecten 
 

 Ad 1. De visie en de uitgangspunten van jeugdzorg BAR zijn algemeen beschreven in de 
Contourennota Jeugdzorg BAR die op 5 maart 2013 ter kennisgeving aan uw raad is 
verzonden. 

 Ad 2 en 3. In de onlangs aan uw raad voorgelegde uitgangspuntennotitie AWBZ WMO 
staan de zogeheten kantelingsgedachte en de regulering van de toegang beschreven. 
Uiteraard worden in de uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR  dezelfde (BAR) principes 
als bij de twee andere decentralisaties gehanteerd. Wel beschrijft de Uitgangspuntennotitie 
Jeugdzorg BAR  de specifieke accenten van jeugdzorg bij de kanteling.  

 Ad 4. Het stadsregionale implementatieplan jeugdzorg beschrijft het functionele model. Het 
is aan de individuele gemeenten om deze lokaal uit te werken.  

 Ad 5. Het bovengenoemde implementatieplan maakt onderscheid tussen regionale en 
lokale opgaven. Onze BAR uitgangspuntennotitie sluit hierop aan.  

 Ad 6. Momenteel worden binnen BAR de proeftuinen wijkzorg in Ridderkerk (wijk west) en 
Albrandswaard (Poortugaal) uitgevoerd. Binnenkort start een subpilot in Barendrecht. De 
bevindingen van de pilots vormen de basis om eventueel alternatieve werkwijze(n) voor 
jeugdzorg voor te stellen. 

 
De Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR is reeds op 28 juni 2013 aan de raad toegestuurd, dit ter 
voorbereiding van de BAR bijeenkomst rond jeugdzorg op 2 juli 2013. Tijdens bedoelde BAR 
bijeenkomst is met u over de inhoud van (o.a.) de Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR van 
gedachten gewisseld.  
De Uitgangpuntennotitie Jeugdzorg BAR is inmiddels door de raden van Barendrecht en 
Albrandswaard vastgesteld.  
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4. Aanpak/Uitvoering 
Wanneer de raad de Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR heeft vastgesteld zullen de in deze 
notitie genoemde uitgangspunten leidend zijn bij de afwegingen en de voorbereidingen van het 
meerjarenbeleidsplan, het uitvoeringsplan en de verordening jeugdzorg BAR.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Op dit moment is het onduidelijk over welk budget de gemeenten kunnen gaan beschikken. In de 
meicirculaire 2013 is een richtinggevend bedrag  gepresenteerd op basis van historische cijfers 
over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau. In de meicirculaire van 2014 worden 
gemeenten nader geïnformeerd over de budgetten op basis van objectieve verdeling. De beoogde 
bezuiniging is fors. De uitgangspuntennotitie is geschreven vanuit het perspectief dat de 
gemeenten de taken met minder geld moeten uitvoeren. Vandaar dat ook de transformatie, de 
kanteling, van belang is. De ontwikkelingen op dit onderwerp zullen met u worden gedeeld.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 5 september 2013 
Behandeld in de raad d.d. 23 september 2013 
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