Uitnodiging online informatiebijeenkomst
governance jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

aan: Raadsleden van gemeenten Zuid-Holland Zuid (ZHZ)
van: Jonas van Leeuwen, Michael van der Velden, Peter van Zoest (AEF)
datum: 21 mei 2020
onderwerp: Uitnodiging online informatiebijeenkomst governance jeugdhulp ZHZ

Geachte raadsleden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid,
Graag nodigen wij u uit om informeel van gedachten te wisselen over de (governance van de)
jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid op 9 of 11 juni. De wethouders van uw gemeenten vinden uw
inzichten erg belangrijk.
Goede jeugdzorg, lokale sturing, regionale afstemming en kostenbeheersing vindt iedereen
belangrijk, maar het is lastig om dit in een goed evenwicht te brengen. Wij zijn benieuwd naar
de visies van gemeenteraadsleden en willen graag lokale ervaringen en behoeftes ophalen.
Andersson Elffers Felix (AEF) voert het onderzoek uit naar de herijking van de governance van
de jeugdhulpregio ZHZ. Op basis van een analyse van knelpunten en twee uiterste modellen
(1. zoveel mogelijk lokaal of 2. zoveel mogelijk regionaal) proberen wij met de gemeenten en
de aanbieders tot nieuwe keuzes voor een herijkte governance te komen.
Om goed zicht te krijgen op uw ervaringen, behoeften en wensen wisselen wij graag met u van
gedachten over vragen als (niet limitatief en punten voor zover lokaal relevant):
- De afbakening van het domein van de jeugdhulp/-zorg, wat valt er in uw ogen zeker wel
en zeker niet onder? Hangt u een brede of juiste een smalle definitie aan?
- De aard en omvang van de jeugdzorgvraagstukken in uw gemeente
- De kwaliteit van het beleid jeugdzorg van uw gemeente en de mate waarin het lokale
beleid ook wordt gerealiseerd
- De toegang die de jeugdigen en gezinnen in uw gemeenten tot de jeugdhulp jeugdzorg
hebben en tijdigheid en beschikbaarheid van het aanbod
- De kwaliteit van de lokaal geleverde zorg
- De wijze waarop raden worden geïnformeerd over stand van zaken en ontwikkelingen in
het jeugddomein
- De wijze waarop uw gemeente het gevoel heeft inhoudelijk sturing te kunnen geven aan
de lokale jeugdzorg en de integratie met andere relevante beleidsvelden van uw
gemeente
- De wijze waarop uw gemeente het gevoel heeft financieel sturing te kunnen geven aan de
lokale jeugdzorg in uw gemeente.
U wordt van harte uitgenodigd om één van de twee digitale informatiebijeenkomsten op 9 of
11 juni 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur bij te wonen, deelname is facultatief.
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Programma
- 19:30 – 19:45: Aftrap en korte toelichting onderzoek
- 19:45 – 20:45: Gesprek over uw lokale ervaringen, behoeften en wensen
- 20:45 – 21:00: Samenvatting bevindingen en vooruitblik
Geef u op via een email
Indien u wilt deelnemen aan deze online bijeenkomst dan verzoeken wij u een mail te sturen
aan J.vanLeeuwen@AEF.nl. Op het mailadres van waaruit u de mail verstuurt, krijgt u dan van
ons een uitnodiging via Microsoft Teams.
Wij zien uit naar uw aanwezigheid tijdens één van de online informatiebijeenkomsten op
9 of 11 juni.
Hartelijke groet,

Jonas van Leeuwen
Michael van der Velden
Peter van Zoest
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