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Jeugdzorg naar gemeente 

De Jeugdzorg komt naar verwachting per 1 januari 2015 in zijn geheel onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente te liggen. Gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze immense 
operatie. Probleem is dat de exacte omvang van die operatie en de bijbehorende budgetten nog niet 
bekend zijn. Wel bekend is dat gemeenten die jeugdtaken zullen moeten uitvoeren met een 
efficiencykorting van 15%. 

De jeugdzorg in Nederland is nu nog verspreid over diverse instanties en instellingen. Voor de 
geestelijke gezondheidszorg (ernstige psychiatrische of psychosociale klachten) kunnen jongeren 
terecht bij de GGD. Dan zijn er allerlei taken die nu nog onder de provincie vallen zoals Bureau 
Jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de kindertelefoon en de ambulante 
jeugdzorg. Verder zijn er afzonderlijke organisaties bezig met de zgn. Gesloten Jeugdzorg (ter 
behandeling van ernstige gedragsproblemen), de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. Kortom 
een waaier van instellingen die zich allemaal met jeugdzorg bezig houden en die ook allemaal een 
eigen geldstroom ter beschikking hebben. Den Haag heeft besloten dat het allemaal anders moet en 
dat het Jeugdbeleid in zijn geheel in handen moet komen van de gemeenten. Dat is de bestuurslaag 
die het dichtst bij de bevolking zit en die zou dat Jeugdbeleid veel effectiever en efficiënter kunnen 
uitvoeren. Alles in één hand, alles gecentraliseerd, alle geldstromen via de gemeente en dan kan het 
allemaal veel goedkoper, althans daar gaat men van uit en daarom wordt er al bij voorbaat een 
efficiëntiekorting van 15% opgelegd. 

De uitvoering van het Jeugdbeleid wordt een gigantische klus; de meeste gemeenten kunnen dat niet 
alleen en zullen moeten samenwerken met andere gemeenten. Het college van Heusden heeft 
daarbij gekozen voor samenwerking met gemeenten in Midden-Brabant, de Hart van Brabant-regio 
waarvan ook Waalwijk en Loon op Zand deel uit maken. Op zich geen onlogische keuze omdat 
Heusden al intensief met die twee gemeenten samenwerkt. Voor de transitie Jeugdzorg is nu een 
zgn. Functioneel Ontwerp vastgesteld op basis waarvan die samenwerking vorm zal gaan krijgen. Het 
Functioneel Ontwerp is een tussenstap om uiteindelijk uit te komen bij een “Gezamenlijk 
Beleidskader Decentralisatie Jeugdhulp Hart van Brabant”.  Het college in Heusden heeft op 23 april 
jl. officieel met dit ontwerp ingestemd. Ondanks tal van onzekerheden over omvang van het 
takenpakket, de beschikbare budgetten en de risico’s van open einde regelingen e.d., maar de 
besluitvorming moet nou eenmaal verder. De datum van invoering nadert al snel en dan moet je als 
gemeente wel voorbereid zijn. 

Die Jeugdzorg is en blijft een complexe materie, waar je maar moeilijk vat op kunt krijgen. Dat blijkt 
ook maar weer eens uit het collegebesluit. Dat besluit staat bol van wollige termen en ambtelijk 
taalgebruik waar je als leek toch even bij moet nadenken. Enkele voorbeelden: “ten aanzien van de 
pedagogische civil society bepaalt iedere gemeente zijn eigen beleid en inzet.” Of deze: “Gemeenten 
hebben ook beleidsvrijheid over het beschikbare volume voor de functie informatie en advies, 
inclusief de wijze waarop dit beschikbaar wordt gesteld en voor toegang tot en het beschikbare 
volume voor enkelvoudige/goedkopere ondersteuning en hulp”. Snapt u het nog? En wat dacht u van 
deze zin: “Om de routing en logistiek van casuïstiek waar een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag 
ligt te integreren binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant”.  En dan is er ook nog een 
merkwaardige tegenstelling in het collegebesluit (overigens een besluit dat door alle gemeenten in 



Hart van Brabant wordt genomen): enerzijds zegt men te kiezen voor een beperkte marktwerking in 
de eerste drie jaren, vooral vanwege de complexiteit van de transitie en de borging van de 
continuïteit, anderzijds kiest men als uitgangspunt dat er vanaf de datum van transitie ook ruimte 
moet zijn voor nieuwe aanbieders, mede gelet op het belang van keuzevrijheid voor cliënten. Ik kan 
dat niet anders uitleggen dan dat er weer meer marktwerking moet komen! 

Het Functioneel Ontwerp zal ongetwijfeld nog uitvoerig besproken gaan worden in commissies en/of 
de gemeenteraden. Hopelijk is er dan wel iemand die dat ambtelijke taalgebruik kan vervangen door 
gewoon Nederlands. 
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