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In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in het lokale jeugdbeleid. De
transitie vraagt hierin onveranderd veel aandacht. Er wordt hard gewerkt om de
verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te optimaliseren en ook op de samenwerking
met huisartsen wordt stevig ingezet. Passend verbinden 0-4 (verbinding sociaal team,
jeugdteam, voorscholen, consultatiebureaus) en de doorontwikkeling van het model
sociaal team/jeugdteam staan hoog op de agenda. Gedurende 2016 zal op verschillende
wijzen worden onderzocht hoe verschillende onderdelen van de uitvoering functioneren.
Het college gelooft in de kracht van positief jeugdbeleid. We verleggen in 2016 dan ook
nadrukkelijk de focus van de 15% van de Dordtse jeugd en gezinnen die hulp nodig heeft
naar alle Dordtse jeugd en gezinnen. In dit kader zijn we gestart met een gerichte
aanpak. Dit doen we in nauwe samenhang met andere opgaven in het sociaal domein,
zoals die rondom de doelgroep 16-27 jaar en informele zorg. In de bijlage treft u de
laatste kwartaalrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ van 2015 aan. Dit is de
eerste rapportage die ook echt betekenisvol is: het systeem van de Serviceorganisatie is
inmiddels voor ruim 95% gevuld.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 20:00
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de
raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 maart 2016 20:00
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in een nader te bepalen
commissie. De politieke vragen of stellingen zullen naar de griffier gemaild worden.

