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Datum: 31 oktober 2013 

 

Betreft: Indienden Regionaal Transitie Arrangement Jeugd regio IJsselland. 

 

 

 

Geachte heer Geluk,  

 
Bijgaand treft u het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) van de regio IJsselland aan. Dit arrangement gaat in op 
de eisen die de Transitiecommissie Stelselherziening (hierna: TSJ) stelt aan het RTA.  Het RTA is op 30 oktober 
vastgesteld in het regionale bestuurlijk overleg Transformatie Jeugdzorg IJsselland en is door ons mondeling aan u 
toegelicht tijdens het prettige gesprek met uw commissie op 31 oktober in Zwolle. 
 
De basis van dit RTA is dat gemeenten en instellingen de transitie en transformatie gemeenschappelijk oppakken. 
De uitdagingen, kansen en problemen die deze beweging met zich mee brengt gaan ons allen aan en alleen door 
samen te werken tussen instellingen onderling, tussen gemeenten en instellingen en gemeenten onderling kunnen 
we de zorg voor onze kinderen goed organiseren. 
  
Zowel instellingen als gemeenten(raden) hebben zorgpunten geuit. Deze zorgpunten zijn in het RTA benoemd en we 
hebben ze ook ingebracht in het gesprek met de TSJ op 31 oktober 2013. We willen middels deze brief een tweetal 
stevige voorbehouden benadrukken die onderdeel uitmaken van de afspraken die in bijgaand RTA zijn gemaakt.  
 
Ten eerste de dynamiek waarin dit RTA tot stand is gekomen: onduidelijkheid ten aanzien van budgetten en 
onduidelijkheid over de in werkingtreden van de Jeugdwet. Dinsdag zijn er berichten verschenen waarin wordt 
aangegeven dat de behandeling in de 1ste kamer mogelijk pas in februari zal plaatsvinden. Duidelijkheid op korte 
termijn omtrent budgetten en inwerkingtreding van de jeugdwet volgens planning is noodzakelijk om tot tijdige 
uitwerking te komen van dit RTA.  
 
Ten tweede willen we benadrukken dat dit RTA wordt ingediend onder voorbehoud van instemmen van de lokale 
colleges en gemeenteraden. De transitiearrangementen geven een voornemen om het totale budget voor de 
jeugdzorg toe te wijzen. Gemeenteraden dienen hiermee in te stemmen. Daarom dienen we dit arrangement in onder 
voorbehoud van de instemming door de lokale college’s en gemeenteraden.  

 

Naast bovengenoemde voorwaarden staan onze overige voorwaarden in het arrangement zelf genoemd.  

 

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw beoordeling en reactie op het 

IJssellandse arrangement, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wethouder Filip van As, 

Voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg transformatie jeugdzorg IJsselland.  

 

Aan de voorzitter van de Transitiecommissie Stelselherziening 

Jeugd 

 


