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Onderwerp: Analyserapport Omarm de complexiteit

Geachte raadsleden,

 

Hierbij ontvangt u het analyserapport ‘Omarm de complexiteit’ dat in de zomer van 2022 is uitgebracht. 
De analyse is uitgevoerd in opdracht van drie gemeentesecretarissen namens de 12 Drentse gemeenten.
Het maakt duidelijk dat er nog veel werk te doen is binnen de Jeugdhulpregio Drenthe om te komen tot 
een dekkend, toekomstbestendig en betaalbaar jeugdzorglandschap. 

Vanuit de NMD - gemeenten is uitdrukkelijk verzocht om in het vervolgproces naar aanleiding van dit 
rapport, niet te ver vooruit te lopen op de ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda. Deze zal naar 
verwachting begin 2023  worden vastgesteld door het Rijk en de gemeenten. De Hervormingsagenda zal 
vrijwel zeker een aantal bindende kaders bevatten die van invloed zijn op zowel de inrichting van de 
Jeugdhulpregio als de inrichting van de lokale Toegangen. Ook is het voor Tynaarlo en de andere NMD-
gemeenten belangrijk dat de voorgestelde scenario’s niet dienen als dwingend of leidend kader maar 
willen wij in open dialoog de opgaven binnen de Jeugdhulpregio met elkaar verkennen en benoemen. Om
vervolgens als Jeugdhulpregio afspraken te maken hoe daaraan vorm te geven.

In afwachting van het definitief worden van de Hervormingsagenda vinden binnen de Jeugdhulpregio 
zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau gesprekken plaats over wat ons te doen staat en op welke 
schaal.

Het voornemen van de portefeuillehouder is om de Raad in dit proces mee te nemen middels een nog te 
formeren Klankbordgroep Jeugd met daarin een afvaardiging van 1 persoon per fractie. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

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