MOTIE AANVAARD 19 stemmen voor, 9 stemmen tegen
Motie Regiovisie : Een stap verder
Motie nr.: 2022 - 3
De raad van de gemeente Eemsdelta in vergadering bijeen op woensdag 26 januari 2022
besprekende de Regiovisie Jeugdhulp Regio Groningen.

Constaterende dat:
• de Regiovisie voornamelijk inhoud geeft aan de Norm van Opdrachtgeverschap en het besluit
voorlegt om over te gaan tot een hybride model van de jeugdhulp verlening in de regio
Groningen;
• dit hybride model de gemeenten de mogelijkheid geeft om naast een regionale Open House
aanbesteding voor de zwaardere hulp , de basis jeugdzorg middels een taakopdracht binnen de
eigen gemeente te beleggen;
• het rapport “de volgende stap” (hoofdstuk 6) aangeeft dat er aan deze wijze van organisatie
risico’s kleven;
• in de Regiovisie staat dat de ontwikkelopgaven nader zullen worden uitgewerkt aan de
verschillende Ontwikkeltafels;
• er nu nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over wat wel en wat niet als een gemeentelijke taak
in de jeugdhulp kan worden opgevat;
• de landelijke Hervormingsagenda Jeugd binnenkort gepubliceerd wordt;
• de Kinderombudsman een ‘tool’ ter beschikking heeft gesteld om kinderen en jongeren
daadwerkelijk te betrekken bij het uitwerken van een visie.
Overwegende dat:
• dat het van belang is dat de ouders, jeugdigen, onderwijs en de partners en aanbieders goed
betrokken worden bij de Ontwikkeltafels;
• de raad nu nog niet volledig kan overzien wat de uitgangspunten in de Regiovisie concreet
betekenen voor het aanbod van de jeugdhulp in de Regio Groningen;
• het college onder andere naar aanleiding van het rapport “de volgende stap” conclusies heeft
getrokken over het jeugdzorglandschap;
• de raad duidelijkheid wil krijgen of er met dit hybride model een goed en kwalitatief voldoende
dekkend aanbod van jeugdhulpverlening in de regio blijft bestaan;
• de raad duidelijkheid wil krijgen over waar de grens ligt tussen basishulp en meer specialistische
jeugdhulp die lokaal kan worden uitgevoerd;
• de landelijke Hervormingsagenda Jeugd medebepalend kan zijn voor wat aan de Ontwikkeltafels
nog ter sprake komt;

• al de voornoemde punten pas duidelijk worden middels de resultaten van de Ontwikkeltafels.

Verzoekt het College:
• De aangeboden conceptnotitie te zien als een Startnotitie;
• Nadat dit document door alle gemeenten is vastgesteld, de gesprekken te organiseren aan de
Ontwikkeltafels en daar alle partijen, waaronder nadrukkelijk dus ouders en kinderen/jongeren
en aanbieders van de jeugdhulpverlening, op voet van gelijkwaardigheid bij te betrekken om zo
te komen tot goede afspraken, zodat het aanbod van de juiste jeugdhulp in de regio Groningen
goed geborgd is;
• De raad verder te informeren op welke wijze de risico’s in het rapport “De volgende stap” van een
antwoord worden voorzien;
• De raad over de gevolgen van de besluiten in de landelijke Hervormingsagenda te informeren en
deze waar nodig, te betrekken bij de Ontwikkeltafels;
• De uitkomsten van de gesprekken aan de Ontwikkeltafels aan de raad ter beoordeling en
vaststelling voor te leggen en deze als addendum onderdeel te laten uitmaken van de Regiovisie
Jeugdhulp Regio Groningen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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