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Geachte dames en heer,
Met belangstelling heb ik de brief van u gelezen waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen in
onze regio rond de jeugdhulp in relatie tot de coronacrisis.
In uw brief geeft u een aantal ontwikkelingen aan en tevens verzoekt u ons om besluitvorming met
betrekking tot een aantal zaken uit te stellen tot er duidelijkheid is over de(leer)effecten van
corona.
Ik deel u zorgen als het gaat over de gevolgen van de coronacrisis en het effect daarvan mogelijk
op de jeugdhulp. Op dit moment besteden we veel energie om er voor te zorgen dat geen enkel
kind buiten de boot valt. Hiervoor is een crisisteam ingericht, monitoren we de ontwikkelingen
nauwgezet en organiseren we overleg met alle betrokken om problemen snel en efficiënt op te
lossen. De jeugdhulpinstellingen hebben gelukkig in zeer beperkte mate te kampen met
besmettingen, en de ambulante contacten met jeugdigen vinden plaats via beeldbellen. De
ervaringen daarmee zijn zeer positief.
U verwijst verder naar een aantal besluiten waar u zich zorgen over maakt. Een deel van deze
besluiten zijn inmiddels echter al genomen (afschaffing solidariteit), uitgesteld (budgetplafonds) of
zijn in de opstartfase (inkoopkader). Bij dit laatste proces bent u reeds betrokken geweest en zult
u ook nog in de komende periode betrokken worden. Deze besluiten staan weliswaar los van de
maatschappelijke ontwikkelingen ten gevolge van COVID-19, maar het spreekt voor zich dat deze
ontwikkelingen wel degelijk worden meegenomen in de uitvoering van de besluiten.
Ik neem uw zorgen echter serieus en maak graag gebruik van uw inzichten. Ik nodig u dan ook
graag uit voor een gesprek om hierover verder door te praten. Ik zal mijn secretariaat vragen om
contact met u op te nemen voor een afspraak.

Met vriendelijke groet,
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www.jeugdzhz.nl

