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De provincie Utrecht en de Utrechtse regio's hebben de afgelopen jaren intensief en constructief samengewerkt 
aan de transitie en transformatie in de Jeugdzorg. In het voortraject heeft de provincie de gemeenten en regio's 
ondersteund bij de voorbereiding op de transitie door experimenteerruimte te bieden en innovatieve projecten 
financieel te ondersteunen die met name gericht waren op de ontwikkeling van het lokale veld.   

 
De transitie is per 1 januari 2015 een feit. De provincie heeft haar taken en verantwoordelijkheden voor de 
Jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Alhoewel het nu primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, 
overstijgen sommige vraagstukken het lokale en zelfs het regionale niveau. De samenwerkende 
gemeenten/regio's  zijn nu zelf  verantwoordelijk om ook die samenwerking vorm te geven. Dit doen zij op vier 
thema's:  

1. Inkoop essentiële jeugdzorgfuncties 
2. Samenwerking SAVE en Veilig Thuis 
3. Crisisopvang 
4. Kennisdeling  

 
Samenwerking op deze vier thema's is van belang om het gehele stelsel te kunnen transformeren. Het zijn ook 
thema's die regio's onderling en regio's en aanbieders met elkaar verbinden.  

 
Lectoraat 
Op 7 januari jl. is het startschot gegeven voor het lectoraat jeugd. De Utrechtse gemeenten ondersteunen de 
instelling van het lectoraat van harte. Als lector is de heer Mischa de Winter aangesteld. De Hogeschool Utrecht 
gaat samen met de “academische werkplaatsen” van o.a. de gemeente Utrecht door onderzoek en kennisdeling 
de samenwerking helpen bij de doorontwikkeling: wat werkt wel, wat werk niet en in welke situatie. De 
Hogeschool Utrecht heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten een vierjarig programma opgesteld. 

 
Ondersteuning aan gemeenten 
Ook op andere thema’s werken de gemeenten nauw samen met elkaar om het transitieproces te versnellen: 

- Een concrete strategische bovenregionale agenda van de samenwerkende Utrechtse regio's en 
de zorgaanbieders gebaseerd op de visie zorglandschap; 

- Doorontwikkeling van de gezamenlijke crisisorganisatie samen met de zorgaanbieders;   

- Doorontwikkeling samenwerking lokale sociale teams en SAVE-teams bijv. door ondersteunen 
van gezamenlijke methodische leerbijeenkomsten; 

- Doorontwikkeling (boven)regionale monitoring onder andere ten behoeve van de transformatie; 

- Vermindering administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders 
 
Gemeenten hebben voor bovenstaande projecten subsidie aangevraagd bij de provincie ter hoogte van in totaal 
€300.000. De kosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen worden gefinancierd uit het budget jeugdzorg. De 
subsdieaanvraag voor het Lectoraat Jeugdzorg is namelijk lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor kan ik 
tegemoet komen aan het subsidieverzoek van de gemeenten zonder een beroep te doen op de algemene 
middelen.  
 
U heeft op 2 november een motie aangenomen met de titel “Tegemoet komen aan gemeentelijke vraag 
jeugdzorg” waarin u ons opdraagt in overleg te treden met de wethouders jeugdzorg  om hun voorstel voor 
ondersteuning verder uit te werken en zo nodig een voorstel voor te leggen aan GS. Het overleg met de 
gemeenten is inmiddels uitgemond in een subsidieverzoek. Ik beschouw hiermee uw motie als afgedaan. 

 


