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Ontwikkeling

E.M.P. Wennink

Geachte Colleges,
Zoals ik in mijn brief van 25 september jl. heb aangekondigd, is er door de stuurgroep transformatie
een regiovisie voor de jeugdhulp ontwikkeld. Als voorzitter van deze stuurgroep stuur ik u nu de
regiovisie “Nabij en passend” toe, met het verzoek om deze vast te laten stellen door uw
gemeenteraad. Dit mede op verzoek van het Platform Jeugd.
De regiovisie, die u vindt in de bijlage, is het product van inhoudelijke samenwerking in een
projectgroep. Hierin waren alle sub-regio’s van Rijnmond en ook de uitvoeringsorganisatie van de
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) vertegenwoordigd. Er zijn verschillende
gesprekken gevoerd met ons als bestuurders, om een gezamenlijke lijn te kiezen voor de
transformatie in de jeugdhulp. Daarnaast is er een korte peiling gehouden bij alle gemeenteraden en
adviesraden sociaal domein. En er zijn verschillende maatschappelijke partners geconsulteerd vanuit
hun betrokkenheid bij onze jeugd, bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de
veiligheidsketen, de kinderombudsman en ervaringsdeskundige jongeren.
Met de regiovisie hebben alle 15 gemeenten nu een inhoudelijke lijn gekozen, die laat zien waar
Rijnmond voor staat: we willen de lokale infrastructuur versterken, de regionale infrastructuur beter
laten aansluiten en samen leren. In onze regiovisie is ook rekening gehouden met de behoefte van
alle gemeenten om te experimenteren. Dat doen we om te zorgen dat de jeugdhulp nabij en passend
wordt voor kwetsbare kinderen. Zo zorgen we samen voor dat alle kinderen kansrijk, gezond en veilig
opgroeien.
Als voorzitter van de stuurgroep zie ik deze regiovisie als een kans om de transformatie in de
jeugdhulp planmatiger aan te gaan pakken, zodat er concrete resultaten zichtbaar worden. Tegelijk
met de vaststelling van de regiovisie door onze raden start daarom de ontwikkeling van een
regioagenda, waarmee we laten zien welke prioriteiten we stellen in onze ambities en welke acties
hieruit volgen.
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Daarom vraag ik de directeuren in uw ambtelijke organisatie bij deze om het inrichten van een
programmateam mogelijk te maken. Doel is het formuleren van een afgebakende ontwikkelopdracht
per onderdeel van de regiovisie (inclusief financiële onderbouwing voor de benodigde mankracht).
Dit programmateam krijgt een aanjaagfunctie bij het uitrollen van de regioagenda namens alle 15
gemeenten. Ik voorzie dat dit programmateam tenminste tot en met 2023 aan het werk blijft, ook
om de verbinding te leggen met de nieuwe, dubbele inkoopstrategie in Rijnmond. Een van de eerste
wapenfeiten van dit programmateam in oprichting wordt een startbijeenkomst voor ouders en
jongeren. Dat doen we, omdat we hun kijk op de jeugdhulp mee willen nemen in de ontwikkeling van
de regioagenda.
De stuurgroep transformatie ziet het als haar taak om het vaststellingsproces rond de regiovisie en
de ontwikkeling van de regioagenda te bewaken. Ik zal daarom het Platform Jeugd regelmatig over
alle vorderingen informeren. U begrijpt dat ik graag aan de slag wil, maar wel met de zekerheid dat
alle 15 gemeenteraden achter de regiovisie staan. Daarom verzoek ik u uiterlijk 1 mei 2021 de
regiovisie formeel vast te laten stellen door uw raad. Ik ga er daarbij van uit dat u ook het advies van
uw adviesraad sociaal domein daarin meeneemt.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,

Wouter Struijk,
Wethouder jeugd Nissewaard,
Portefeuillehouder transformatie en zorginhoud in het Dagelijks Bestuur,
Voorzitter van de regionale stuurgroep transformatie

Wouter Struijk
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