Openbaar

Zaaknummer: 65131

Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Regionaal opdrachtgeverschap Jeugdhulp
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. Het document ‘Regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp’ vast te stellen
2. Er mee akkoord te gaan dat binnenkort officieel wordt gemaakt dat de
wethouder onderwijs, welzijn en zorg van gemeente Nijmegen de contactpersoon
namens de regio is bij vertegenwoordiging in bovenregionale en landelijke jeugdgremia.
3. De Raad te informeren over het document ‘Regionaal opdrachtgeverschap Jeugdhulp’.
Aanleiding
Op 10 juni 2020 heeft de VNG de Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) vastgesteld.
Gemeenten moeten afspraken maken om samen te werken in de regio op het gebied van
jeugdhulp. En deze afspraken duurzaam vast te stellen. De bedoeling is de jeugdhulp
goed georganiseerd is en transformeert naar de doelen van de Jeugdwet:
 Preventie
 Normalisering
 Tijdig en integrale hulp
 Ruimte voor de professional
De NvO eist dat we beter worden in het organiseren van de jeugdhulp in de regio. Als het
de jeugdregio’s in Nederland niet lukt, dan kan er een wetswijziging komen. Dit houdt in
dat de regionale samenwerking in de wet wordt opgenomen. Om te laten zien dat de
jeugdhulp is georganiseerd, wordt van gemeenten een regiovisie gevraagd.
Begin 2021 hebben de hoofden van de regio opgemerkt dat onze regio al goed op weg is.
Daarnaast hebben we nu een eigen vorm ontwikkeld waarin we visies schrijven en
ambities bepalen. Met het regionaal werkprogramma leggen we deze op hoofdlijnen elk
jaar vast. Zo hebben de hoofden van de regio besloten dat we geen nieuwe regiovisie
gaan ontwikkelen. Maar dat we op een kort en krachtige manier in kaart brengen welke
afspraken gemaakt zijn. Het document ‘Regionaal opdrachtgeverschap Jeugdhulp’ is het
resultaat hiervan.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

n.v.t.

n.v.t.

Gewenst resultaat
Met het document ‘Regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp’ laten we zien dat wij
voldoen aan de NvO. Door duidelijkheid te geven over hoe we de regionale en
bovenregionale samenwerking ingericht hebben.
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Argumenten
1.1 Hiermee houden we ons aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd.
Met de NvO zijn wij het eens dat het organiseren van jeugdhulp niet bij een eigen
gemeente moet liggen. Maar dat een regionale en bovenregionale samenwerking nodig
is. Dit om de jeugdhulp zo goed en slim mogelijk in te richten. Hoe we dit in de regio
Nijmegen organiseren beschrijven we in het document regionaal opdrachtgeverschap
jeugdhulp.
1.2 We hebben als regio al veel afspraken met elkaar en samen ambities beschreven.
We gaan in het document uit van ambities en afspraken die we als gemeenten in regio
Nijmegen al vastgesteld hebben. Dit betekent dat we in dit stuk geen nieuwe visies en
samenwerkingsafspraken beschrijven. Maar dat we een foto maken van de
samenwerking in de regio op dit moment. Zo sluiten we aan bij de kaders die we als
regio eerder besloten hebben.
1.3 Besluitvorming over de gewenste regionale entiteit volgens de Wet op
gemeenschappelijke regelingen vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
In het nieuwe wetsvoorstel ‘Beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ staat dat een regionale
entiteit moet komen. Dit is volgens de Wet op gemeenschappelijke regelingen. De
concepttekst van deze wet ligt op dit moment ter consultatie. Als regio moeten we een
besluit nemen over de vorm van de samenwerking in de regio. Zodat we op deze manier
ons houden aan de Wet op gemeenschappelijke regeling. Dit besluit kan het beste door
het nieuwe bestuur worden genomen, dus na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
2.1 Aanwijzen wethouder van Nijmegen als aanspreekpunt voor de jeugdregio voor
externe partijen
De wethouder van de Gemeente Nijmegen is het aanspreekpunt voor de regio.
Dit houdt in:
1. Aanwezig zijn bij overleggen waarin vertegenwoordiging van de jeugdzorgregio
Nijmegen wordt gevraagd. Zoals de VWS en VNG (J42) en het Bestuurlijk overleg
met de 7 Gelderse jeugdregio’s. De wethouder deelt de belangrijke informatie met
de regio-wethouders. Dit gebeurt tijdens het portefeuillehouders overleg.
2. Bestuurlijk escalatiepunt voor jeugdcasussen van de regio. Hier wordt, waar dat
te bepalen is, ook de wethouder van de woonplaats bij betrokken.
De wethouder heeft geen toestemming om beslissingen te nemen namens de regio. Het
is aan de verschillende colleges- en raden om een beslissing te nemen op het gebied van
jeugdhulp.
Na vaststelling van het nieuwe wetsvoorstel besluit de regio wat de belangen, taken
bevoegdheden worden van de GR. Daar hoort ook het bepalen van de bestuursstructuur
bij, net als we dat voor het Werkbedrijf gedaan hebben. Wij hebben nu een
samenwerkingsovereenkomst als samenwerkingsvorm.
Het document is in het regionaal portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn akkoord
bevonden.
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Tegenargumenten en risico’s
1.1 Er is een akkoord nodig van alle colleges in regio Nijmegen.
Als het college in de regio het document niet vaststelt, houden we ons niet aan de NvO.
Financiële gevolgen
Voorliggende beslisnota heeft geen directe financiële gevolgen. Het genoemde regionale
samenwerkingsprogramma zal onderdeel zijn van de regiobegroting 2022 en verder. Op
dat moment zullen de financiële consequenties worden bepaald. Eventuele financiële
consequenties zullen dan ook via een aparte beslisnota worden voorgelegd. Voorliggend
besluit heeft dan ook geen begrotingswijziging tot gevolg.
Communicatie
Na vaststelling van dit collegevoorstel, wordt het document aangeboden aan de
gemeenteraad.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling van het document door alle colleges van de regio, wordt het document
opgestuurd naar de VNG. Daarnaast houden we de wetsontwikkelingen in de gaten.
Zodat we op tijd in actie komen en ons daarmee houden aan de eventuele nieuwe eisen.
Geheimhouding
Nee
Niet van toepassing.
Geraadpleegde adviseurs
Juridische en financieel adviseurs.
Bijlagen
1. Regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp
2. Raadsinformatiebrief
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