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Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023

Adviesraad Sociaal Domein

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 22 oktober 2019 ontvingen wij uw bevindingen ten aanzien van het Regionaal beleidsplan
jeugdhulp 2020 - 2023.
Samenvattend geeft u aan dat u hoopt dat het Regionale beleidsplan jeugdhulp 2O2O 2023
aan concreetheid wint en dat deze concreetheid zich ook vertaalt middels toespitsing op de
Landerdse situatie door middel van een lokale paragraaf .

-

1. Regionaal beleidsplan jeugdhulp.

Wij ondersteunen uw opmerking met betrekking tot de concreetheid van het regionaal
beleidsplan . Deze concreetheid wordt echter in het op te stellen uitvoeringsplan aangebracht.
ln het uitvoeringsplan wordt per actielijn beschreven welke acties er uitgezet gaan worden, wat
er nodig is om de actie te kunnen uitvoeren, wie er aan zel is, welke externe stakeholders nodig
zijn, tijdspad, resultaat en de relatie met inkoop (financiën).

Aan de hand van dit regionaal uitvoeringsplan zullen wij bekijken wat wij en hoe wij hier lokaal
invulling aan gaan geven. Deze uitvoeringsplannen zullen wij te zijner tijd met u bespreken en
toetsen of de door u gemaakte opmerkingen hierin zijn meegenomen.
2. Lokale paragraaf in regionaal beleidsplan jeugdhulp.
De gemeente Landerd heeft besloten om geen lokale paragraaf toe te voegen aan het regionaal
beleidsplan. Dit is in lijn met wat de andere gemeenten in de regio doen. De reden is dat we
onlangs een uitvoeringsnotitie inrichting nieuwe toegang jeugd hebben opgesteld. Daar staan
onze lokale prioriteiten in opgenomen.
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GEMEENTE LANDERD

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Jonna van Hoesel van de afdeling Samenleving op
telefoonnummer 0486-458131 . Ook kunt u een e-mail sturen naar jonna.vanhoesel@landerd.nl
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Landerd,

H.G.M. Coenders (4.1.)
Hoofd van de afdeling Samenleving
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