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Datum 4 oktober 2013
Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Kooiman en Leijten
(beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
het bericht dat Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet gaan als gevolg van de
decentralisatie jeugdzorg (2013Z18433).
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Pagina 1 van 4

Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat bureaus jeugdzorg
mogelijk failliet gaan als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg (ingezonden 30
september 2013)
1
Wat is uw reactie op de uitspraak van de bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg
Noord Holland, die aangeeft dat bureaus jeugdzorg failliet kunnen gaan als gevolg
van de overheveling van jeugdzorgtaken naar gemeenten? Kunt u uw antwoord
toelichten? 1)
Door het rijk, VNG en IPO is afgesproken dat vóór 31 oktober 2013 door
gemeenten regionale transitiearrangementen opgesteld in overleg met aanbieders
en financiers om de continuïteit van de zorg en de infrastructuur (waaronder de
taken van de bureaus jeugdzorg) te kunnen garanderen en om afspraken te
maken over het beperken van de frictiekosten.
Door het rijk is, samen met de VNG/KING, een speciaal ondersteuningsteam
ingericht om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun
transitiearrangementen.
Naar aanleiding van signalen van knelpunten bij de bureaus jeugdzorg maakt het
ondersteuningsteam momenteel een inventarisatie van deze knelpunten. Op basis
van deze inventarisatie en de rapportages van de Transitiecommissie
Stelselherziening Jeugd (TSJ) wordt bezien wat de stand van zaken is en zal ik
besluiten welke maatregelen, ook in verdere ondersteuning van gemeenten, nodig
zijn om de continuïteit van de zorg en de infrastructuur te waarborgen.
2
Hoeveel faillissementen van bureaus jeugdzorg verwacht u de komende tijd? Hoe
gaat u dit voorkomen? Kunt u uw antwoord toelichten?
Zie mijn antwoorden op de vragen 1 en 3.
3
Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de continuïteit van zorg aan jeugdigen
en het aantal ontslagen van jeugdzorghulpverleners, zodra bureaus jeugdzorg
failliet gaan? Zo nee, waarom niet?
Voor mij staat de continuïteit van de zorgverlening aan jeugdigen en hun ouders
voorop. In de aanvangsfase van de stelselwijziging jeugd is een risicoanalyse
uitgevoerd met een groot aantal partijen die actief zijn in het jeugdveld. Het
grootste risico dat hieruit naar voren kwam was de continuïteit van zorg voor de
cliënt. Dit heeft geleid tot opname van een overgangsbepaling in het wetsvoorstel
op basis waarvan cliënten gedurende het eerste jaar na de inwerkingtreding van
de jeugdwet het recht hebben om hun zorgtraject af te maken. Dit geldt ook voor
de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.
Met VNG en IPO is afgesproken dat er regionale transitiearrangementen worden
opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe de samenwerkende gemeenten de continuïteit
van zorg en infrastructuur realiseren en ook de frictiekosten beperkt houden. Een
onafhankelijke commissie, de TSJ, zal deze arrangementen dit najaar toetsen op
voornoemde criteria. Als uit deze toetsing blijkt dat de continuïteit van zorg
onvoldoende is geborgd of de daarvoor benodigde continuïteit van de
infrastructuur of de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten niet toereikend
zijn, dan zal het rijk de desbetreffende gemeente(n) binnen de betreffende regio
op basis van de Jeugdwet een aanwijzing geven.
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Pas als de regionale transitiearrangementen er liggen en zijn beoordeeld, kan
worden ingeschat bij welke bureaus jeugdzorg de continuïteit van zorg in gevaar
komt, bijvoorbeeld door een mogelijk faillissement. Uit de afspraken die
gemeenten onderling en met de uitvoerders maken volgt ook het mogelijk aantal
ontslagen. Het ondersteuningsteam zal hiertoe bij de bureaus jeugdzorg een
eerste inventarisatie uitvoeren om waar mogelijk behoud van kennis en kunde te
bevorderen.
4
Maakt u zich zorgen over forse ontslagen in de jeugdzorg? Zo ja, hoe gaat u dat
voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Gemeenten kunnen er voor kiezen om na de decentralisatie een aantal taken in de
jeugdzorg op een andere wijze te organiseren dan nu het geval is. Zo willen veel
gemeenten de toegang tot de jeugdzorg anders gaan organiseren, namelijk
dichterbij de jeugdigen en gezinnen. De invoering van de nieuwe Jeugdwet kan
dan ook gevolgen hebben voor het personeel dat momenteel de toegangstaken
uitvoert bij bureaus jeugdzorg. Maar ook met andere jeugdinstellingen zullen er
mee te maken krijgen dat gemeenten kwalitatief en/of kwantitatief andere
inkoopafspraken willen aangaan dan die waarmee de instellingen nu werken. Dat
is zelfs gewenst want de decentralisatie van het jeugdstelsel moet ook leiden tot
andere werkwijzen dan in het huidige jeugdstelsel. In hoeverre dat de diverse
instellingen raakt en in welke mate personeel dan bij andere jeugdaanbieders aan
de slag kan is nu nog niet te zeggen. Bij het opstellen van de regionale
transitiearrangementen zijn o.a. de gevolgen voor het personeel en aanpassing
van de bureaus jeugdzorg op de nieuwe situatie, onderwerp van gesprek. Zie
verder ook mijn antwoorden op vraag 1, 3 en 5.
5
Wat heeft u geleerd van de enorme loondump en verslechtering van de
arbeidsomstandigheden in de huishoudelijke verzorging als gevolg van het
decentraliseren van de huishoudelijke verzorging? Kunt u uw antwoord toelichten?
Gemeenten hebben inmiddels geleerd uit hun ervaring bij de invoering van de
Wmo dat zij op het punt van loondump attent moeten zijn. De continuïteit van
zorg voor de cliënt komt in gevaar wanneer de personeelsplanning, zowel
kwantitatief als kwalitatief, niet klopt en wanneer zorgaanbieders én gemeenten
uitgaan van een niet-dekkende kostprijs voor hun product. In de wet staan
kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders zoals de norm voor verantwoorde hulp
en daarnaast komt er een apart normenkader voor gecertificeerde instellingen die
jeugdbescherming en jeugdreclassering gaan aanbieden. Dit voorkomt dat alleen
lager geschoolde, vaak goedkopere, medewerkers, hulp gaan verlenen.
Sociale partners hebben de arbeidsvoorwaardenpakketten, het loongebouw en de
functiewaardering in hun cao vastgelegd. Dat voorkomt ook loondumping omdat
werknemers recht hebben op een salaris dat hoort bij hun functiezwaarte.
Werkgevers zullen niet het risico willen lopen om tarieven te offreren die uitgaan
van een te laag loonniveau van hun werknemers omdat zij weten dat ze dat
verschil toch moeten betalen aan hun werknemers, eventueel na juridische
procedures en ten koste van arbeidsonrust. De regering heeft er vertrouwen in dat
gemeenten een eerlijke beloning van de jeugdhulpverlener zullen stimuleren en
faciliteren. Vanwege de brede verantwoordelijkheid van gemeenten hebben zij
direct baat bij goede jeugdhulp; onvoldoende kwaliteit van jeugdhulp vertaalt zich
in relatief veel, dure en vaak herhaalde behandelingen.
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Partijen bij het Zorgakkoord hebben ook beloofd om zich uiterste inspanningen te
getroosten om gedwongen ontslagen te voorkomen door mensen van werk naar
werk te begeleiden en bij te scholen. Hiertoe kunnen ook door partijen in de
jeugdzorg sectorplannen worden opgesteld. In de periode 2013 tot en met 2015
heeft het de regering € 590 miljoen beschikbaar gesteld voor cofinanciering van
sectorplannen.
7
Wat is uw reactie op de zorgen van de bestuursvoorzitter dat wijkteams verborgen
problemen vroegtijdig kunnen opsporen om erger te voorkomen, waardoor er
meer hulpvraag komt in plaats van minder? Kunt u uw antwoord toelichten?
Tot de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg naar gemeenten zijn
provincies verantwoordelijk voor het functioneren van de huidige bureaus
jeugdzorg. Dit betekent dat zij er voor moeten zorgen dat de bureaus jeugdzorg
hun taken kunnen uitvoeren en zich goed kunnen voorbereiden op de transitie
naar gemeenten.
Met de decentralisatie van de jeugdhulp worden gemeenten verantwoordelijk voor
alle vormen van jeugdhulp. De stelselwijziging biedt kansen om beperkingen weg
te nemen in de wijze waarop de zorg voor jeugd momenteel georganiseerd is en
om meer in te zetten op preventie en vroeghulp, waardoor problemen klein blijven
en vroeg opgelost worden. Het kan niet zo zijn dat jeugdigen die zwaardere
vormen van zorg nodig hebben straks hiertoe geen toegang hebben omdat
hiervoor geen geld beschikbaar is. Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht op
basis van de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast biedt de stelselwijziging kansen om
meer integraal te gaan werken. De verschillende financieringsstromen die het
huidige stelsel kenmerken, belemmeren een integrale werkwijze.

8
Wat is uw reactie op de uitspraak dat veel gemeenten nog niet goed op de hoogte
zijn van hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden en hoe ze met partijen
moeten samenwerken?
De afspraak om vóór 31 oktober 2013 tot regionale transitiearrangementen te
komen tussen gemeenten in overleg met aanbieders en financiers, heeft een
versnelling aangebracht in de gemeentelijke voorbereidingen. Daarnaast werken
gemeenten hard aan het opstellen van beleidskaders waarin zij –veelal ook in
regionaal verband- aangeven welke keuzes zijn maken bij de inrichting van het
jeugdbeleid en de organisatie van de jeugdhulp met ingang van 2015. De
komende rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd zal een
objectief beeld geven van de stand van zaken.

9
Wilt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van het wetsvoorstel
Jeugdwet? 2)
Ja.
1) ‘Snelle transitie leidt tot failliet bureaus jeugdzorg’, Binnenlandsbestuur.nl 25
september 2013
2) Wetsvoorstel, 33 684

Pagina 4 van 4

