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 De raad

Onderwerp: Regiovisie Jeugd Drenthe

Geacht raadslid,

Norm voor Opdrachtgeverschap
De Nederlandse gemeenten hebben 10 juni 2020 ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap, 
waarin staat hoe ze regionaal en bovenregionaal willen samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp, 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met deze norm erkennen de gemeenten dat voor 
sommige vormen van zorg regionale en bovenregionale samenwerking vereist is. Het gaat daarbij vooral 
om de beschikbaarheid van weinig voorkomende en specialistische vormen van hulp. 

Regiovisie 
In de Norm van Opdrachtgeverschap staat dat gemeenten in regionaal verband een Regiovisie opstellen, 
in overleg met onder meer jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, jongeren en ouders. De 
Regiovisie moet helderheid bieden over hoe gemeenten in regioverband zorgdragen voor de 
beschikbaarheid en continuïteit van specialistische jeugdhulp.  

Regiovisie Jeugd Drenthe
In Drenthe staan onderdelen van de Norm voor Opdrachtgeverschap al binnen verschillende projecten 
beschreven. De Jeugdregio Drenthe heeft daarom de bestaande kaders gebundeld tot de Regiovisie 
Jeugd Drenthe. Op 1 en 2 juni 2021 is tijdens webinars met verschillende doelgroepen, waaronder 
vertegenwoordiging van jongeren en ouders, gereflecteerd op de visie en de stand van zaken in Drenthe. 

Op 30 juni is de Regiovisie Jeugd Drenthe besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuurlijk Overleg 
Jeugd Drenthe. In de bijlage vindt u een samenvatting van de Regiovisie en de Regiovisie Jeugd 
Drenthe. 

Hervormingsagenda 
Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar, daarom werken het ministerie van VWS, zorgaanbieders, 
cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG aan een Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. 
Doel is de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. De 
Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 
over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het 
uitgangspunt. 

Vervolg Regiovisie
De Regiovisie is vastgesteld en in afwachting van de Hervormingsagenda zal er een plan van aanpak 
worden opgesteld hoe wij als gemeenten in regioverband zorgdragen voor de beschikbaarheid en 
continuïteit van (specialistische) jeugdhulp. 
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Vragen
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Gytha Strijker via 0592-266662 of stuur 
een mail naar g.strijker@tynaarlo.nl. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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