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Een oordeel vormen over de kadernotitie en de vast te stellen
kaders met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg
Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg
voor de jeugd; van steun bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
tot en met hulp voor kinderen en jongeren die in een gesloten
zorginstelling verblijven. In de nieuwe jeugdzorg zijn preventie,
zorg dichtbij huis (wijkgericht) en eigen kracht belangrijk (wat
kunnen jongeren zelf). De manier van werken wordt anders, de
geldstromen veranderen, de contracten met de instellingen,
enzovoorts. Het doel daarvan is betere en goedkopere zorg voor
de jeugd. Omdat er zoveel gaat veranderen, wordt het een
'transitie' van de jeugdzorg genoemd – een overgang naar een
nieuwe situatie.
Op 19 december 2012 hebben ongeveer 25 gemeenteraadsleden
van de IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen meegedacht over hoe de zorg voor de jeugd er in 2015 uit
moet zien en over hoe de ingrijpende veranderingen zullen worden
aangepakt. Zij dachten mee over de vijf hoofdpunten
(ontwikkellijnen), zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
samenwerking met het onderwijs, en deden daar allerlei suggesties
voor. De komende twee jaar wordt de kijk van de IJmond
gemeenten op de Transitie Jeugdzorg stap voor stap uitgevoerd.
Er komt veel op de gemeenten af. Daarom gaan de betrokken
partners nauw samenwerken en krachten & ideeën bundelen. Zo
gaan ze er met elkaar voor zorgen dat met minder geld toch betere
zorg kan worden geboden.
Om het transitietraject goed uit te kunnen voeren is een
Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond gemeenten opgesteld, die
door de gemeenteraden moet worden vastgesteld.
►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
►Mw. G. de Jong (regionaal projectleider)
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 18 april 2013
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