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Geachte raadsleden,

Datum

Ons kenmerk

5 december 2019

Behandeld door

Aantal bijlagen

S. van den Berk

Onderwerp

Toezegging 19-089 Regionaal beleidsplan jeugd

Geachte commissieleden,

In de commissievergadering van 28 november 2019 heb ik toegezegd u te informeren over de
consequenties voor het beschikbare aanbod van jeugdhulp als Oss het regionaal beleidsplan
Jeugdhulp 2020-2023 niet vaststelt.
In onze regio werken we met 16 gemeenten samen in een gezamenlijke centrumregeling,
hierin is opgenomen dat we zowel beleid als inkoop samen vormgeven. Wanneer Oss het
beleidsplan Jeugdhulp niet zou vaststellen en daarmee de enige gemeente in de regio is,
betekent dit niet dat daarmee het regionale beleidsplan niet doorgaat. De
samenwerkingsafspraken in de Gemeenschappelijke Regeling voor Jeugdhulp zijn namelijk
gebaseerd op consensus.
Binnen onze lokale ontwikkelagenda jeugd zijn we hard bezig te onderzoeken aan welke
knoppen we kunnen draaien om meer grip op onze jeugdhulp te krijgen.
Ik begrijp dat u als commissie een statement wilt maken naar aanleiding van de problemen
die wij zien binnen de jeugdzorg. Echter adviseer ik u dit niet door het niet vaststellen van het
regionaal beleidsplan te doen. Ik ga dit signaal daarom ook bespreken binnen het Regionaal
Bestuurlijk Overleg Jeugd van 19 december 2019. Het lijkt mij krachtig als we gezamenlijk
met de regiogemeenten een signaal af kunnen geven richting de minister.

Daarnaast roep ik u op om deze signalen ook binnen uw fracties te bespreken om daarmee de
landelijke vertegenwoordigers in stelling te brengen en hun invloed aan te wenden in de
tweede kamer.
In de Raadsvergadering van 19 december a.s. zal ik u informeren over hoe de regio met
bovenstaande signaal wil omgaan.
Tevens wil ik de commissie in januari 2020 uitnodigen om van gedachten te wisselen op welke
manier we vanuit Oss een gezamenlijk statement kunnen maken over onze zorgen met
betrekking tot onze jeugdhulp.

Met vriendelijke groet,

dhr. C.P.W. van Geffen,
Wethouder Jeugdzorg c.a.

2

