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In april hebben we in de regio het transformatieplan jeugdhulp Zuid-Limburg vastgesteld
U bent hierover op verschillende manieren geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief
informeren wij u graag over de voortgang van het proces.
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De uitvoering van het transformatieplan is noodzakelijk, omdat de huidige zorgcontracten
in de regio aflopen. Met ingang van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige
contracten met aanbieders zijn afgesloten. Het uitgangspunt van de regio Zuid-Limburg is

zoveel mogelijk regionaal samen te werken, met waar mogelijk ruimte voor lokale
invulling en dus een lokale verantwoordelijkheid. Voor Zuid-Limburg gaan twee
transformatieleiders het hele proces begeleiden. Op 11 juní j. heeft een Kick-Off
bijeenkomst plaatsgevonden voor ambtenaren uit de regio Zuid-Limburg die samen aan
de slag gaan om invulling te geven aan de transformatie.
Werkgroepen stellen kaders op
In het uitvoeringsplan van de transformatie wordt het proces beschreven waarmee we in
de 16 Zuid-Limburgse gemeenten onze doelen omtrent het beleidskader jeugdhulp 20192022 willen gaan bereiken. Om daartoe te komen, gaan zes multidisciplinaire
werkgroepen aan de slag: één voor elke doelgroep (hoog specialistisch, wonen,
dagbehandeling en dagbesteding groep, specialistisch/veel voorkomend en crisis) en een

werkgroep Kennis en Expertise.

Komende 2 maanden worden er verschillende inspiratie-

‚en klankbordsessies gehouden. We gaan in gesprek met (vertegenwoordigers van)
clientenraden, adviesraden, aanbieders, verwijzers, voorliggend veld, onderwijs en
natuurlijk met jeugdigen zelf.
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Input raadsleden
In september 2021 worden ook een tweetal sessies voor de gemeenteraden van de 18
Zuid-Limburgse gehouden. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. De
uiteindelijk uitgewerkte adviezen van de werkgroepen worden naar verwachting in
december 2021 ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg van de regio voorgelegd.
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Meer grip
De afgelopen jaren heeft de regio, net als de andere regio's in het land, te maken met

toenemende kosten voor jeugdhulp. De regio verwerft de jeugdhulp op dit moment- via
de ‘open house’, ook wel bestuurlijk aanbesteden genoemd. Dat maakt dat alle jeugdigen
zorg kunnen krijgen maar ook dat we minder goed kunnen sturen op de samenwerking
binnen de jeugdketen in onze regio. Er is behoefte aan meer grip op de uitgaven binnen
de jeugdhulp. Met de uitvoering van het transformatieplan wil de regio ook aan dit aspect

van de jeugdhulp aandacht besteden.
Tot slot
banholt

Op de website ww.jeugdhulpzuidlimburg.nl s een aparte pagina ‘Transformatie’.

bemelen

Komende periode wordt deze pagina gevuld met alle actuele informatie. Verder
informeren wij u gedurende het proces een aantal keren per jaar over de voortgang
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