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Rv (14R.00005) inzake Bovenregionale samenwerking, sturing en 
contractering jeugdzorg 2015 en budgetbrief 
jeugdzorgaanbieders februari 2014 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over het bieden van financiële kaders voor het 
zorgaanbod in het jaar 2015, het delen van de financiële risico’s op bovenregionale zorg 
door de gemeenten uit de zes Utrechtse jeugdzorgregio’s en het besteden van middelen 
voor de jeugdzorg aan jeugdzorg in 2015. Daarnaast adviseert de commissie de raad 
over het vaststellen van een drietal kaders voor het college, te weten: bij onevenredig 
gebruik door andere gemeenten in overleg te treden met die gemeenten, in het geval 
van wachtlijsten afspraken te maken om te zoeken naar alternatieve trajecten en in het 
geval van een (mogelijk) faillissement van een zorgaanbieder dit te helpen voorkomen of 
daaruit voortvloeiende problemen op te vangen. Voor de behandeling is wethouder 
Koster uitgenodigd. Er wordt een formeel besluit aan de raad gevraagd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 De commissie heeft in november gesproken over het regionaal transitiearrangement 
Jeugdzorg en het stuk als hamerstuk doorgezonden naar de raad. Tijdens de 
bespreking heeft de wethouder toegezegd om een informatieavond over manieren 
van inkoop (keuzes en kwaliteit) te organiseren. Deze staat nog bij de 
informatiebijeenkomsten als nog in te plannen. 

 De commissie heeft de jeugdzorg ook bij het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 
2014 besproken tijdens de vergadering van 8 januari 2014. Dit stuk is als hamerstuk 
doorgezonden naar de raad van 30 januari 2014. 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 
27 februari 2014. 
 

4. Bijzonderheden 

 Tegelijkertijd met dit raadsvoorstel wordt een raadsinformatiebrief besproken door de 
commissie. Deze raadsinformatiebrief kan desgewenst ook betrokken worden bij het 
agendapunt “herinrichting Sociaal Domein”. 

 Het raadsvoorstel is incompleet aangeboden aan de raad. Bijlage 1 ontbreekt en zal 
pas kort voor de vergadering worden aangeboden. Desondanks stelt het college het 



op prijs als het raadsvoorstel in februari wordt besproken. Dit in verband met 
regionale afspraken en de wens om de budgetbrieven in maart te verzenden. 

 De commissie bespreekt ook nog de integrale jeugdnota die het college naar 
aanleiding van een aangenomen motie heeft opgesteld. Hoewel dit stuk alle facetten 
van de jeugd in Woerden bespreekt, kan de commissie kijken naar een overlap. 

 Het is de vraag in hoeverre het gevraagde besluit daadwerkelijk het budgetrecht van 
de raad raakt en daarmee een bevoegdheid van de raad is. Het voorgestelde besluit 
lijkt meer een politiek dan een formeel karakter te hebben.   


