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Bijlage ledenbrief – Inventarisatie regionale samenwerking 
 
Inleiding 
De VNG heeft tot op heden twee inventarisaties uitgebracht over de stand van de regionale 
samenwerking op het terrein van de decentralisatie jeugd. Deze inventarisaties hebben een beeld 
opgeleverd van de regioindeling, van de mate waarin bestuurlijk en ambtelijk wordt samengewerkt 
en van de visies die in de verschillende regio’s zijn vastgesteld. Ter voorbereiding op het 
bestuurlijk overleg van maart heeft nog een update plaatsgevonden. In de subcommissie jeugd, 
met daarin een twintigtal gemeentelijke bestuurders op het terrein van jeugd, is op 6 februari is 
afgesproken dat de VNG de regio’s gaat vragen inzicht te geven in de inhoudelijke voortgang van 
de decentralisatie op het terrein van de decentralisatie jeugd.  
 
Achtergrond 
Waarom is dit van belang? Allereerst omdat regionale samenwerking cruciaal voor de 
decentralisatie van de jeugdzorg. Zeker voor de meer specialistische taken is van het van belang 
dat gemeenten expertise bundelen en inkoopkracht versterken. Veel partners waarmee 
gemeenten (gaan) samenwerken, opereren op regionale schaal. Ook zullen gemeenten zich 
moeten verhouden tot andere samenwerkingsverbanden, op het terrein van de andere 
decentralisaties of passend onderwijs.   
In de verschillende regio’s gebeurt al veel in voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 
2015. Het is van verstandig om dat zichtbaar te maken. Hoe meer vertrouwen er is in de 
voorbereidingen die gemeenten zelf al treffen, hoe minder de neiging zal zijn om via nadere 
regelgeving gemeenten in de verdere voorbereidingen te beperken. De oproep om inzicht te 
bieden op een aantal concrete onderwerpen kan bovendien helpen om regio’s die minder ver in 
de voorbereiding zijn, te stimuleren. De resultaten die zijn opgeleverd per regio, zijn bovendien 
interessant voor andere regio’s. 
 
Daarnaast wordt deze informatie ook gebruikt door de Transitiecommissie Jeugd. Deze 
onafhankelijke Transitiecommissie is ingesteld door VWS, IPO en VNG om de transitie te volgen. 
De Transitiecommissie zal ingaan op het thema regionale samenwerking. De informatie die u in 
deze brief gevraagd wordt, zal ook door de Transitiecommissie gebruikt worden. Op deze manier 
kan door één uitvraag aan regio’s de informatie meervoudig gebruikt worden.  
 
Ten slotte is deze informatie van belang voor het kabinet, in de decentralisatiebrief van de 
minister van Binnenlandse Zaken is aangegeven dat het kabinet voor 31 mei wil weten in welk 
verband gemeenten de decentralisaties uit gaan voeren. Deze inventarisatie, die een update en 
een verdieping oplevert ten opzichte van eerdere inventarisaties, geeft daar voor jeugd een 
antwoord op. De VNG zal de antwoorden op deze uitvraag, samen met inventarisaties op het 
gebied van werk en WMO, aan de minister ter beschikking stellen.   
 
Een vraag die de VNG regelmatig krijgt is of het reëel is om aan gemeenten te vragen inzicht te 
geven in de voortgang terwijl er nog geen duidelijkheid is over het verdeelmodel en er nog geen 
door het parlement goedgekeurd wetsvoorstel is. De VNG zet daarom ook in op duidelijkheid over 
de financiële kaders in de komende meicirculaire en op vaart achter de behandeling van het 
wetsvoorstel.  
 
Werkwijze 
In de bijlage is een vragenlijst opgenomen met onderwerpen waarop we u vragen inzicht te 
geven. Deze vragenlijst is in ieder geval naar u, als contactpersoon van één van de 40 regio’s uit 
de eerste inventarisatie gestuurd. Daarnaast is het de bijlage van de VNG ledenbrief naar alle 
gemeenten.  Daar waar de indeling is gewijzigd, nodigen wij allen uit dat aan te geven en ook 
vanuit eventuele nieuwe/anders samengestelde regio’s deze vragenlijst in te vullen.  
We vragen u  uiterlijk woensdag 15 mei de ingevulde vragenlijst aan te leveren, zodat we voor 31 
mei een beeld kunnen geven van de stand in het land. Het is van belang u vooraf te realiseren dat 
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de informatie die u aanlevert, openbaar wordt. Die openbaarheid is noodzakelijk om aan 
parlement, departementen, brancheorganisaties en andere organisaties aan te kunnen geven wat 
de stand van zaken is. Daarom is een gedeeld en getoetst beeld binnen uw regio van groot 
belang. 
 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. 
 
VNG contactpersoon voor meer informatie: 
Shirley Mulder, shirley.mulder@vng.nl  
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Vragenlijst 
 
Inhoud:  

1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en 
bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? 
 

Taak Niveau (lokaal, regionaal of 
bovenregionaal) 

Status (nog geen opvatting, 
intentie, gedeelde afspraak) 

Organisatie eerste lijn    
Ambulante hulp   
Pleegzorg   
Residentieel (niet GGZ en VB)   
Crisisopvang   
Specifieke jeugdhulp voor VB-
groep (niet eerstelijns) 

  

Specifieke jeugdhulp voor 
jeugdGGZ-groep (niet 
eerstelijns) 

  

Jeugdbescherming   
Jeugdreclassering   
Meldpunten huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

  

Jeugdzorgplus   
2. Welke innovaties op het terrein van jeugd (of ook in samenhang met andere 

decentralisaties?) vinden in uw regio plaats vooruitlopend op de overgang van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid per 1/1/2015? 

3. Is continuïteit van zorg een gespreksonderwerp met de huidige financiers en uitvoerders? 
4. In hoeverre wordt er gewerkt aan inhoudelijke afspraken over samenwerking op / 

samenhang met aanpalende beleidsterreinen (onderwijs, veiligheid,werk e.d.); 
5. Hoe wordt gewerkt aan het opbouwen van expertise van gemeentelijke bestuurders en 

ambtenaren in uw regio? 
 

Governance  
1. Wat is uw visie op het terrein van samenwerking tussen gemeenten en op welke manier 

wordt samengewerkt? Meer in het bijzonder: 
a. Is er een gedeelde visie en plan van aanpak met een planning tot aan de transitie, 

inclusief financiële, personele planning? 
b. Hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ingestemd met de 

wijze van samenwerking en de samenwerkingsstructuur? 
c. Zijn er afspraken over de doelstelling/opdracht van de samenwerking, 

bijvoorbeeld alleen beleidsvoorbereidend of ook uitvoeringsaspecten 
(inkooporganisatie)?  

d. Is de samenwerking juridisch geborgd? 
 

2. Op welke manier is er een overleg met maatschappelijke partners, waaronder in ieder 
geval:   

 (Passend) onderwijs 
 Raad voor de Kinderbescherming 
 jeugdzorgaanbieders 
 bureaus jeugdzorg 
 cliënten(organisaties) 

3. Op welke manier is er een overleg met de huidige financiers van de jeugdzorg (provincies, 
zorgkantoren en zorgverzekeraars)? 
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Toelichting op de vragenlijst 
 
Algemeen 
Het Transitiebureau Jeugd heeft een handreiking voor gemeenten over bovenlokale 
samenwerking bij zorg voor jeugd opgesteld. 
Wat biedt deze handreiking? 

- Een afwegingskader voor gemeenten om keuzes te maken in de wijze waarop zij zorg 
voor jeugd op een passende manier kunnen uitvoeren en inkopen. 

- Een richtingaanwijzer en checklist voor het aangaan van gesprekken binnen gemeenten, 
tussen gemeenten onderling en met zorgaanbieders. 

Zie: 
http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/handreikingen/Handreiking_bovenlokale_samenwerking_20
13.pdf 
 
Vraag 1: 
Vraagstelling: In de vraag gaat het om niveau van inkoop en van organisatie. Wanneer binnen een 
taak de schaal van inkoop en van organisatie niet dezelfde is, dan kunt u dit aangeven. 
Definities van schaalniveau (kolom 1): 
Lokaal: Gemeentelijk niveau 
Regionaal: niveau van één van de 40 regio’s zoals in éérdere inventarisatie aangegeven. 
Bovenregionaal: samenwerking tussen meerdere regio’s. 
Mocht er nog worden samengewerkt op subregionaal niveau (dus tussen meerdere gemeenten, 
maar niet tussen alle gemeenten in de regio) op een specifieke taak, dan kan dat aangegeven 
worden. 
Uitleg van status (kolom 2): 
Nog geen opvatting: Geen opvatting over schaalniveau van organisatie. 
Intentie: Intentie over schaalniveau van organisatie, maar nog geen afspraak. 
Gedeelde afspraak: Bestuurlijke uitspraak in de regio over schaalniveau van organisatie 
 
Vraag 3: 
In het concept wetsvoorstel is opgenomen dat bestaande cliënten hun zorg mogen afmaken bij 
dezelfde zorgaanbieder, met een maximum van een jaar. Dat vraagt afspraken met huidige 
verantwoordelijken, bijvoorbeeld door al vóór 1 januari 2015 in samenspraak met de huidige 
aanbieders en financiers af te stemmen over de inrichting van de zorg per 2015. Daar doelt deze 
vraag op.  
 
Onderdeel governance: 
Vraag 1:  
Dit begint bewust met een algemene vraag over de visie op en de wijze van samenwerking. Er zijn 
namelijk regio’s die er bewust voor kiezen om de samenwerking zo licht mogelijk te maken qua 
formele structuur, terwijl er toch op inhoudelijk terrein veel samenwerking plaatsvindt. Dergelijke 
regio’s hebben de mogelijkheid om dat hier toe te lichten. 
 

 


