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inzake ontwikkelingen jeugd Q3

Samenvatting
Met deze brief wordt u geïnformeerd over diverse ontwikkelingen in het
jeugddomein. De focus is primair lokaal, zoals de doorontwikkeling van de sociale
teams en jeugdteams en de voortgang van de sociale ontwikkelagenda. De
kwartaalrapportages van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SO Jeugd) en de
Stichting Jeugdteams zijn ter onderbouwing bijgevoegd. Ook ontvangt u de
jaarverslagen van beide organisaties.
Daarnaast biedt de brief inzicht in de financiële situatie in Zuid-Holland Zuid. In dit
kader treft u in de bijlage de jaarcijfers van de SO Jeugd over 2015 en de eerste
burap van 2016 met knoppennotitie.
Tenslotte wordt de stand van zaken toegelicht van drie lopende evaluaties: SO
Jeugd / formule jeugdteams, JGZ (rapportage bijgevoegd) en Veilig Thuis, en
informeren wij u over een wijziging in de afvaardiging namens de Drechtsteden in
de Raad voor het publiek belang van de Stichting jeugdteams Zuid-Holland Zuid.

Inleiding
Conform afspraak informeren wij u elk kwartaal over actuele ontwikkelingen in het
jeugddomein. Op 24 mei 2016 heeft u de vorige brief in dit kader ontvangen.

Doelstelling
De gemeenteraad informeren over de huidige ontwikkelingen in het jeugdbeleid.
Stand van zaken/de feiten
1. Lokale ontwikkelingen

Ontwikkeling integraal dienstverleningsconcept
In april is een kwartiermaker van start gegaan met het traject om te komen tot een
zogenaamd integraal Dordts dienstverleningsconcept. Het doel hiervan is het doorontwikkelen van het gedachtegoed naar gedeelde principes, de verbinding en
samenwerking tussen de sociale teams en de jeugdteams en iedereen in het
netwerk daaromheen: vrijwilligers, inwoners, ervaringsdeskundigen, professionals,
zodanig, dat:
de dienstverlening van de sociale teams en jeugdteams voor de klant één
integraal geheel is;
sociale teams en jeugdteams gedeeld eigenaarschap voelen voor de
gezamenlijke opgave die zij hebben;
er een doorontwikkeling is richting preventie, uitgaand van talenten en kansen
van inwoners/zorgvragers;
het informele netwerk in de wijk wordt betrokken en versterkt;
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er nauwe verbinding is met andere partners en netwerken (professioneel en
informeel) in de wijk;
alle medewerkers van de sociale teams en de jeugdteams samen een 'Dordts
DNA' ontwikkelen;
de resultaten van alle sociale teams en jeugdteams van gelijke hoge kwaliteit
zijn.
Het dienstverleningsconcept omvat in ieder geval:
gedeelde maatschappelijke opdracht en visie, uitgangspunten,
handelingsprincipes;
eenduidige rolopvatting en bejegening: rolbeschrijving en profiel professional
jeugdteam en sociaal team, doorleefde opvatting van houding, gedrag,
competenties;
eenduidige werkwijze en verankering, onder meer: klantbenadering &
bereikbaarheid, inhoudelijke opvatting van vakmanschap en methodieken,
samenwerking met partners, resultaatgericht werken, beschrijving van de
belangrijkste werkprocessen en ondersteunende processen.
Uiteindelijk zullen de uitgangspunten van het dienstverleningsconcept een
belangrijke basis vormen voor verschillende besluiten die betrekking hebben op
inhoudelijke- en inrichtingsvraagstukken, zoals ook de (lokale) opdracht aan de
Stichting Jeugdteams en de toekomstige opdracht en positionering van de 3GZ.
In overleg met uw commissie Sociale Leefomgeving willen wij in oktober graag
ruimte geven aan de kwartiermaker om een toelichting te geven op proces,
bevindingen en resultaten. U heeft dan nog voldoende tijd om deze informatie mee
te nemen in andere overwegingen, zoals het uiten van wensen en bedenkingen bij
het te nemen besluit in het kader van de evaluatie van de SO jeugd en de Stichting
Jeugdteams (zie onder).

Passend verbinden
In de brief van 24 mei jl. bent u geïnformeerd over de verbinding tussen sociale
teams en jeugdteams en het onderwijs. Inmiddels zijn alle
verbindingsfunctionarissen (OK -coaches) geselecteerd. Na de zomer zullen zij
starten in hun nieuwe rol, vanuit de sociale teams. Vanzelfsprekend zullen zij een
groot deel van hun tijd op de Dordtse scholen doorbrengen.

Passend Verbinden zal zich de komende maanden nadrukkelijker verbreden naar de
doelgroep 0-4, in samenhang met verschillende andere trajecten: integraal
dienstverleningsconcept, opgave Goede Start (zie later) positionering .IGZ (idem).
Er vinden op korte termijn gesprekken plaats met professionals over hoe de sociale
teams en jeugdteams beter te verbinden met voorscholen en consultatiebureaus en
uiteindelijk dus met de Dordtse gezinnen en jeugdigen.

Extra inzet sociale teams
Op 28 juni jl. bent u per brief geïnformeerd over de tijdelijke formatie-uitbreiding
van de sociale teams met 4 fte om de gewenste transformatie te kunnen
versnellen. De formatie-uitbreiding is gekoppeld aan vier veranderopgaven, waar
de

teams zelf een plan voor gaan ontwikkelen:
- de verschuiving naar preventiever werken en het vroeger gevonden worden;
de verdere verbinding met informele ondersteuning (vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen, bewoners);
- de inbedding van de OK -coaches binnen het team en het werkveld;
het beter bereikbaar zijn voor lichte opvoed- en opgroeivragen.
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In het bijzonder de laatste twee opgaven zullen een waardevolle bijdrage
betekenen in de aansluiting tussen sociale teams, jeugdteams en
basisvoorzieningen en Dordtse gezinnen en kinderen.

Sociale Ontwikkelagenda
Voor de komende jaren ligt de focus op een wezenlijke verandering in
ondersteuning en zorg in Dordrecht. We laten ons hiervoor inspireren en bewegen
door inwoners en partners uit zorg, werk, onderwijs, jeugd en welzijn. Met deze
vraaggestuurde werkwijze zijn we in de tweede helft van 2015 gestart. Uit dit
proces zijn een aantal veranderopgaven voortgekomen die op de sociale
investeringsagenda staan en een versnelling (in denken of doen) of een omslag van
denken naar doen nodig hebben. Het zijn kansrijke veranderingen. Samen met
inwoners en partners willen we werken aan deze opgaven.
Een van de opgaven betreft 'Jongeren op de rit', gericht op de doelgroep 16-27.
Deze opgave is gericht op jongeren die tussen wal en schip terecht zijn gekomen,
onder meer als gevolg van nieuwe regelgeving. Via de methode 'social lab' is samen
met Dordtse jongeren bepaald wat deze doelgroep kan helpen. De komende
periode staat de realisatie centraal. Een belangrijk onderdeel van deze opgave in de
komende periode is ook de overgang van zorg van 18- naar 18+. In dit kader is bij
behandeling van de kadernota ook een motie door uw raad aangenomen. U wordt
in een later stadium nader over de voortgang van de opgave geïnformeerd.
Een andere opgave betreft 'Goede Start'. In het afgelopen half jaar is een fors
aantal gesprekken gevoerd met Dordtse ouders en kinderen met als basis de vraag
'Wat hebben Dordtse kinderen nodig voor een Goede Start?'. Ook het Dordts
bewonerspanel hebben we geraadpleegd. We inventariseren hierbij ook wat er goed
gaat of wat er beter kan. Uitgangspunt bij deze opgave is dat we een aantrekkelijke
stad willen zijn waar kinderen fijn kunnen opgroeien. Het gaat hierbij om kansen
bieden voor iedereen en niet om een focus op kinderen die zorg of ondersteuning
nodig hebben. We beginnen hierbij bij het begin: de doelgroep van 0-6. Investeren
in deze groep kan het verschil maken voor de toekomst. Deze zomer bepalen we de
rode draden uit de gesprekken. Na de zomer leggen we deze voor aan
professionals. Vervolgens gaan we samen met professionals en inwoners aan de
slag met vijf prioriteiten.

Verbinding huisartsen
Op 1 april 2016 is een traject gestart dat is gericht op het aanjagen van de
verbinding tussen huisartsen en jeugdteams. Zorggroep West-Alblasserwaard
(ZGWA) en Stichting Jeugdteams hebben hiertoe een gezamenlijk plan ingediend.
Voor de realisatie worden extra uren ingezet door praktijkondersteuners die in
huisartsenpraktijken werkzaam zijn. Deze praktijkondersteuners hebben specifieke
kennis van het jeugddomein. De gemeente zorgt gedurende een half jaar voor
financiële ondersteuning, waarna afgesproken is dat de verbinding door de
betrokken partijen duurzaam geborgd zal worden. In september vindt de evaluatie
plaats en vervolgens wordt u geïnformeerd over de resultaten van het proces en
het vervolg.

Rapportages 50 Jeugd en Stichting Jeugdteams
De kwartaalrapportage van de SO Jeugd biedt, in tegenstelling tot de rapportages
uit 2015, halverwege 2016 veel waardevolle informatie. De belangrijkste
ontwikkelingen in Dordrecht op een rij:
-

9,8% van het totaal aantal jeugdigen tot 18 jaar binnen de gemeente Dordrecht
doet een beroep op jeugdhulp. Er is een stijging in het aantal jeugdigen dat een
beroep doet op jeugdhulp.
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Ook de inzet van het jeugdteam in de gemeente Dordrecht groeit.
De toeleiding door de huisarts naar de regionale zorgmarkt is in Dordrecht sterk
gestegen, omdat ook deze registratie nu op orde is. Hierdoor komt het
landelijke beeld naar voren, waarbij de toeleiding naar de GGZ veelal nog via de
huisarts verloopt.
Over de toegekende kosten voor jeugdhulp in Zorg in Natura heeft de gemeente
Dordrecht over de eerste helft van 2016 49% toegekend ten opzichte van het
toegekende budget over 2015. Ten opzichte van de 17 gemeenten in ZuidHolland Zuid is dit gemiddeld. Voor PGB heeft Dordrecht reeds 105% toegekend
ten opzichte van het toegekende budget over 2015. Hiermee scoort Dordrecht
als een van de hoogste gemeenten.
Vanuit kostenperspectief is het opvallend dat voor de gemeente Dordrecht de
gemiddelde kosten per jeugdige over de eerste helft van 2016 (C 7.986,--)
hoger ligt dan over 2015 (C 7.971,--). Wanneer de 17 gemeenten van ZuidHolland Zuid in een ranking worden geplaatst naar gemiddelde kosten per
cliënt, stond de gemeente Dordrecht eind 2015 op een 3de plaats. Na het
eerste half jaar 2016 is Dordrecht opgeschoven naar plaats 1.
In het kader van Veiligheid valt op dat het aantal betrokken kinderen bij
meldingen van Veilig Thuis over de eerste zes maanden van 2016 (464) hoger
ligt dan over het eerste half jaar 2015 (404). Dit is overigens gelijk aan het
beeld dat in de (sub)regio te zien is.

Vanaf dit kwartaal verzorgt ook de Stichting Jeugdteams een rapportage met
toelichting. In de bijlage treft u dit keer ook het maatschappelijk jaarverslag over
2015 aan. Deze set van documenten geeft een goed beeld van de wijze waarop de
Stichting en haar medewerkers werken aan de jeugdwettaken en de transformatie
en lokale inbedding.

Dijken op deltahoogte
Alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid gaan na de zomer aan de slag met 'Dijken op
deltahoogte'. In het Beleidsrijk Transitie Arrangement zijn hierover afspraken
gemaakt, met als achterliggende gedachte dat de gemeenten solidair zijn op de
zorgmarkt, maar niet op het niveau van preventie en basisvoorzieningen (lokaal
maatwerk). De opdracht in het BRTA luidt als volgt:
A. Instellen van een onderzoek om in de regio Zuid-Holland Zuid van elkaar te

leren op welke wijze de basisvoorzieningen dusdanig versterkt kunnen worden
dat zij aan de voorkant vragen kunnen afvangen. Met dit onderzoek kunnen we
gezamenlijk kijken naar de lokale basisvoorzieningen en tot een optimale inzet
te komen in elke gemeente.
B. Op hoofdlijnen afspraken maken over de minimale noodzakelijk aanwezige
voorzieningen in elke gemeente.
De opdracht wordt op dit moment vertaald door elkaar te verplichten tot een
werkmethode en van elkaar te leren. Enerzijds worden in de lokale
driehoeksgesprekken de drie belangrijkste knelpunten geformuleerd waar de
jeugdteams tegenaan lopen. De achtergrond van deze knelpunten liggen op het
gebied van een maatschappelijk probleem, lokale inbedding en/of budget. Elk
knelpunt wordt voorzien van een specifieke aanpak en deze komt structureel terug
in de driehoeksgesprekken. Daarnaast delen de gemeenten deze plannen in ZuidHolland Zuid en resultaten. Het tweede spoor zijn subregionale leertafels, waarbij
elke subregio een keer per jaar een bijeenkomst organiseert met zogenaamde best
practices op bovengenoemde drie thema's.
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2. Financiële situatie Zuid-Holland Zuid
Jaarverslag en jaarrekening SO Jeugd 2015

In de bijlage treft u het jaarverslag van de SO Jeugd over 2015 aan met
aanbiedingsbrief van het DB. Het verslag biedt een goede weergave van realisatie
van de BRTA-doelen en uitgevoerde activiteiten in het kader van het
uitvoeringsplan.
Op 24 mei jl. heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over de voorlopige
jaarcijfers van 2015 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. In de daarbij gevoegde
informatiebrief van het DB (d.d. 21 april 2016) is de verwachte onderbesteding
toegelicht.
Op 7 juli jl. is de integrale jaarrekening van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd
vastgesteld door het AB. Bijgevoegd treft u een informatiebrief van het DB (d.d.
20 juni 2016) aan, die een toelichting geeft op het onderdeel SO Jeugd. Er is een
aantal wijzigingen ten opzichte van de situatie in april. Het resultaat ten opzichte
van de aangepaste begroting bedraagt nu 5,3 miljoen Euro. Ten opzichte van de
begroting voor aanpassing bij de tweede burap betekent dit een toename van de
onderbesteding tot C 822.000,--.
In de brief van het DB wordt ook ingegaan op de wijze van verwerking van het
resultaat. Op 9 juni jl. heeft het AB in dit kader besloten dat er sprake is van
resultaatbepaling. Het conceptbesluit met onderbouwing is voor de volledigheid
bijgevoegd.

Eerste burap SO Jeugd 2016 met knoppennotie
In de eerder genoemde brief van het DB over de voorlopige jaarcijfers van 2015 is
ook een risico-inventarisatie voor 2016 opgenomen. Hierin werd al aangegeven dat
een onderbesteding als in 2015, vanwege uiteenlopende redenen, zeker niet te
verwachten valt voor 2016.
Op 7 juli jl. heeft het AB de eerste burap van 2016 van de 50 Jeugd vastgesteld
(zie bijgevoegd). Hierin is de financiële exploitatie van januari tot en met april
toegelicht en zijn een prognose voor 2016 en een risicoparagraaf opgenomen.
De financiële exploitatie laat in de eerste vier maanden nog beperkt gefactureerde
zorg kosten zien. Er is dan ook een prognose gemaakt op basis van alternatieve
informatie, in de vorm van een productie uitvraag. Op basis van deze uitvraag
ontstaat er over 2016 een tekort van 4,2 miljoen Euro.
Middels een nieuwe knoppennotitie (eveneens bijgevoegd) heeft het AB besloten tot
een set aan maatregelen om de knelpunten aan te pakken. Hiervoor heeft de SO
Jeugd maximaal 3,7 miljoen Euro ter beschikking: 1,6 miljoen aan extra middelen,
1,5 miljoen als gevolg van de laatste meicirculaire en 6 ton aan innovatiemiddelen
van de SO Jeugd zelf. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de financiële situatie is
geen begrotingswijziging voorgesteld voor de inzet van maximaal 1,6 miljoen aan
extra middelen, maar heeft het AB wel toestemming voor de besteding van dit
bedrag gegeven. Indien noodzakelijk zal na de tweede burap alsnog een
begrotingswijziging worden voorgesteld.

In de bijlage treft u een brief van het AB over het besluit tot bijsturing van de
uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.
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Stand van zaken lopende evaluaties
Op 26 april 2016 bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over vier
evaluaties die dit jaar worden uitgevoerd: SO Jeugd, Stichting Jeugdteams,
Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Graag informeren wij u over de huidige
stand van zaken.
SO Jeugd en Stichting Jeugdteams
Op 19 mei 2016 heeft onderzoeksbureau Seinstra en van de Laar raadsleden in de
Drechtsteden geraadpleegd en geïnformeerd over de evaluatie van het stelsel voor
jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Conform de destijds uitgesproken wens heeft u de
evaluatierapporten met adviesnota zo spoedig mogelijk ontvangen, namelijk op 29
juni 2016, vooruitlopend op behandeling in het AB van 7 juli 2016.

Inmiddels heeft het AB kennis genomen van de evaluaties en heeft het de SO Jeugd
en Stichting Jeugdteams opgedragen om, ten aanzien van de verbeterpunten, een
verbeterplan op te stellen dat in het vierde kwartaal zal worden aangeboden. Ook
heeft het AB de lokale colleges verzocht om, gelet op de conclusies van de
evaluatierapporten, te besluiten om de taken die in het kader van de Jeugdwet aan
de GR Dienst Gezondheid & Jeugd zijn gedelegeerd en gemandateerd vanaf 1
januari 2018 te continueren. In dit kader ontvangt u op korte termijn een voorstel
voor wensen en bedenkingen. Uiterlijk 7 november a.s. dienen lokale colleges hun
besluit kenbaar te maken, zodat de uitkomsten van het proces op 15 december a.s.
besproken kunnen worden in het AB.

Jeugdgezondheidszorg
Op 10 maart jl. heeft het AB ingestemd met de bestuursopdracht JGZ. In het kader
hiervan heeft AEF een rapportage opgeleverd, bestaande uit:
-

een evaluatie van de dienstverlening van de JGZ;
een beleidsverkenning naar de positionering, rollen, taken en
verantwoordelijkheden van de JGZ.

Op 7 juli jl. heeft het AB kennis genomen van de rapportage en voorgesteld om de
komende tijd meningsvormende gesprekken te voeren over de inhoud van het
rapport, in samenhang met de andere evaluaties binnen het jeugdstelsel in ZuidHolland Zuid. Deze gesprekken worden voorgesteld met het oog op besluitvorming
in het AB in het najaar die tweeledig zal zijn: (1) instemmen met de conclusies en
aanbevelingen in hoofdstuk 5 en 6, en (2) instemmen met het opstellen van een
implementatieplan op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
De conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op de vraag of we het huidige
construct - DG&J en consortium Rivas en Careyn - nogmaals met twee jaar
verlengen (2018 en 2019). AEF adviseert hierover positief. Per 2020 moet in ieder
geval opnieuw worden aanbesteed.
Naast advies over het construct geeft AEF nog meer adviezen/overwegingen, zoals
de flexibilisering van de contactmomenten en een eventuele uitbreiding van het
(regionale) basispakket JGZ.

Veilig Thuis
In het voorjaar bent u breed geïnformeerd over Veilig Thuis (dossier 1719622),
onder meer over de vorderingen van de bestuursopdracht en de situatie rondom
wachtlijsten.
In het najaar ontvangt u een separate brief, waarin u onder meer nader wordt
geïnformeerd over het besluit van het AB om middels de knoppennotitie
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C 200.000,-- toe te kennen aan Veilig Thuis voor het wegwerken van de
wachtlijsten en het voorkomen dat er dit jaar nieuwe wachtlijsten ontstaan.

Afwegingen in relatie tot dienst verleningsconcept
Het college herkent veel van de analyses uit de evaluaties van het jeugdhulpstelsel
en de JGZ.
Een belangrijk aandachtspunt bij de besluitvorming in de komende maanden is dat
we zorgvuldige, lokale afwegingen moeten kunnen maken wanneer het gaat om de
opdracht aan en inrichting van de zogenaamde 'toegang voor Dordtse inwoners'.
Hiertoe rekenen we nadrukkelijk ook jeugdteams (gemandateerd) en jeugdartsen.
Het is cruciaal dat de afwegingen aansluiten op de ontwikkeling van het eerder
genoemde dienstverleningsconcept. Dit doen we nadrukkelijk samen met bewoners
en partners in de stad, zodat de voorzieningen zo optimaal mogelijk aansluiten op
de vraag.
3. Wijziging vertegenwoordiger Drechtsteden Raad voor het publiek

belang Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
In 2014 is de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid opgericht. Naast een Raad
van Toezicht is er ook een Raad voor het publiek belang opgericht. Via de Raad
voor Publiek Belang hebben gemeenten invloed op de beleidsvorming rond de
jeugdteams. In Artikel 12 van de statuten van de Stichting is de volgende bepaling
over de Raad voor het publiek belang opgenomen:
1. De stichting kent een raad voor het publiek belang. Via deze raad voor publiek

belang wordt aan gemeenten invloed gegeven op de strategische
beleidsvorming van de stichting. De raad voor het publiek belang heeft geen
invloed op de dagelijkse verlening van jeugdhulp door of via de stichting en is
niet betrokken bij de continue planning en control ter zake de
jeugdhulpverlening.
2. De raad voor het publiek belang dient goedkeuring te geven aan het jaarlijkse
beleidsplan van de stichting en besluiten van het bestuur tot statutenwijziging.
De drie subregio's hebben elk één vertegenwoordiger in de Raad voor het publiek
belang. Op Zuid-Holland Zuid niveau is het uitgangspunt dat de afgevaardigde voor
de Raad voor het publiek belang ook zitting heeft in de stuurgroep jeugdhulp ZHZ.
Er zijn twee redenen voor dit uitgangspunt. In de eerste plaats is het belangrijk dat
de leden van de Raad voor het publiek belang voldoende inhoudelijke kennis over
jeugdhulp hebben om mee te kunnen praten over de beleidsvorming van de
Stichting Jeugdteams. In de tweede plaats is het belangrijk versnippering van
portefeuilles te voorkomen.
De huidige afgevaardigde, wethouder Jolanda de Witte van de gemeente
Zwijndrecht, is DB lid geworden en coördinerend wethouder Jeugd ZHZ. Daarmee is
besloten de vertegenwoordiging namens de subregio Drechtsteden per 1 september
a.s. te wijzigen. De betrokken wethouders uit de Drechtsteden zijn
overeengekomen wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht per
1 september a.s. af te vaardigen. Het college heeft ingestemd met dit voorstel.

Kosten en dekking
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
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Communicatie en inclusief beleid
N.v.t.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
- In september/oktober a.s. ontvangt u integrale informatie over de sociale
ontwikkelagenda; verschillende lokale veranderopgaven in het hart van de
transformatie van het sociaal domein.
-

Eveneens in september/oktober a.s. ontvangt u informatie over het Dordtse
dienstverleningsconcept; de doorontwikkeling van de Dordtse sociale teams en
jeugdteams.

Ambtelijk zal met uw commissie worden afgestemd op welke wijze deze twee
onderwerpen het beste kunnen worden behandeld.
- Op korte termijn ontvangt u een voorstel voor wensen en bedenkingen bij het
te nemen collegebesluit om de taken die in het kader van de Jeugdwet aan de
GR Dienst Gezondheid & Jeugd zijn gedelegeerd en gemandateerd vanaf
1 januari 2018 te continueren.
- U wordt later in het derde kwartaal schriftelijk geïnformeerd over verschillende
ontwikkelingen rondom Veilig Thuis.
- In de vierde kwartaalbrief zullen wij een update geven van het Dordts Collectief
tegen Kindermishandeling en ontwikkelingen rondom preventie van
vechtscheidingen.
Bijlagen
SO Jeugd kwartaalrapportage Dordrecht juni 2016;
SO Jeugd dashboard kwartaalrapportage Dordrecht juni 2016;
Stichting Jeugdteams rapportage Q2 Dordrecht;
- Stichting Jeugdteams memo rapportage Q2 Dordrecht;
- Maatschappelijk jaarverslag Stichting Jeugdteams 2015;
- Jaarverslag SO Jeugd 2015;
- Jaarverslag SO Jeugd 2015 aanbiedingsbrief;
- Informatiebrief jaarrekening 2015 SO Jeugd;
- Informatiebrief jaarrekening 2015 SO Jeugd bijlage;
Burap I SO Jeugd 2016;
RIB bijsturen uitvoering jeugdhulp ZHZ 2016;
Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ 2016;
Eindrapport AEF bestuursopdracht jeugdgezondheidszorg.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

C.
<-11-,

He college van Bufgemeester en Wethouders
H.
endonk
de burge eester
de Kra
loco-secretaris

A.A.
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