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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Transformatieagenda jeugd Zeeland 2018-2021
Geachte raadsleden,
We willen in Zeeland een adequaat functionerend stelsel van (jeugd)hulp in nabijheid van
onze jeugd en hun ouders. Een stelsel dat ook past binnen de financiële kaders van onze
gemeente. Helaas worden we geconfronteerd met een toenemende hulpvraag en uitgaven
aan de ene kant en kortingen op het budget voor jeugdhulp de afgelopen 3 jaar aan de
andere kant. De (financiële) druk op veranderingen (in Zeeland) is daarom groot: het moet
echt anders.
Dat kan alleen door een principiële transformatie naar een stelsel waarin een veel groter
effect wordt bereikt door inzet van eigen kracht en/of steun van de sociale omgeving om en
nabij de gezinnen waar het om gaat. In een vroegtijdig stadium, al dan niet in combinatie
met laagdrempelige interventies en vroegsignalering van onze preventieve voorzieningen, al
dan niet in afstemming met de andere onderdelen van het brede sociale domein (Wmo,
Participatie, Onderwijs). Alleen deze integrale aanpak op het niveau van buurten en wijken
kan het beroep op (langdurige) specialistische jeugdhulp beïnvloeden en terugdringen.
Om bovengenoemde transformatie van het jeugdstelsel te stimuleren is in opdracht van de
Zeeuwse gemeenten de Transformatieagenda jeugd Zeeland 2018-2021 ontwikkeld. Deze is
tot stand gekomen met bijdragen van veel betrokken partijen en heeft de functie van
koersdocument om de gewenste veranderingen richting te geven. Bovendien kan op basis
van de Transformatieagenda een aanvraag worden ingediend bij het landelijke
Transformatiefonds Jeugd. In dit fonds heeft het Rijk voor de jaren 2018, 2019 en 2020 in
totaal 108 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plannen van jeugdzorgregio’s om de
vernieuwing van de jeugdhulp een boost te geven. Voor Zeeland betekent dat een bedrag
van € 758.000 per jaar.
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Het college van B&W stemt in met de ambities en gewenste resultaten van deze
Transformatieagenda en de activiteiten die via 6 actielijnen zullen worden uitgerold. Graag
bieden wij u dit document ter informatie aan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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