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De Gemeente Oude IJsselstreek kiest voor een nieuwe toegang voor de jeugdhulp. Uitgangspunt 
daarbij is dat professionals niet alleen de vraag verkennen maar ook lichtere vormen van 
ondersteuning en hulp zelf verlenen en meer verbinding gaan leggen met voorzieningen in het 
basisniveau. In april jl. heeft het college van B&W hiertoe een bestuursopdracht gegeven. In deze 
memo informeren wij u over de voortgang van deze bestuursopdracht. 

Concretisering van de bestuursopdracht
In de afgelopen periode is de bestuursopdracht geconcretiseerd. Het college wil een goede basis voor 
het eenvoudig en eenduidig organiseren van de toegang tot ondersteuning en hulp en heeft besloten 
per 1-1-2020 de onderdelen ‘opvoed- en opgroeiondersteuning’, ‘toegang tot jeugdhulp’ en 
‘regievoering’ in samenhang te laten uitvoeren. Het onderdeel opvoed- en opgroeiondersteuning 
omvat o.a. de werkzaamheden die nu door Helpgewoon Jeugd en het School Maatschappelijk Werk 
worden uitgevoerd. Daarnaast omvat dit onderdeel ook de uitrol van Praktijk Ondersteuning 
Huisartsen (POH) in de gehele gemeente. Het samenbrengen van deze activiteiten in een lokaal team 
jeugd maakt, zoals hierboven vermeld dat deze voortaan in samenhang worden uitgevoerd en dat de 
toegang tot ondersteuning voor inwoners en professionals eenduidig is. De onderdelen toegang tot 
(specialistische) jeugdhulp en de regievoering worden nu voor het grootste deel uitgevoerd door onze 
jeugdconsulenten. De invulling van de bestuursopdracht voorziet daarbij in een intensivering van de 
uitvoering van regievoering. Samen vormen deze werkzaamheden een goede basis waarop verder 
gebouwd kan worden aan de transformatie van het sociaal domein binnen de gemeente Oude 
IJsselstreek.

Samenwerkingspartner
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden gaan wij op zoek naar één samenwerkingspartner. Dit 
proces wordt vormgegeven door middel van een subsidietender. Deze procedure biedt de ruimte om 
het gewenste partnerschap te organiseren en gezamenlijke de gewenste transformatie en 
ontwikkeling vorm te geven. De procedure van de subsidietender wordt op 19 juni opgestart en 
volgens de planning in september afgerond met de gunning van de opdracht. De te verlenen subsidie 
in de subsidietender heeft een looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid deze nog eens voor een 
periode van vijf jaar te verlengen. Leidt tot duurzaam verder bouwen aan sociaal domein en dit geeft 
de samenwerkingspartner zekerheid en ruimte om met ons te investeren in samenwerking en 
innovatie. 

Ambitie
De subsidietender omvat naast de inhoudelijke activiteiten zoals hierboven beschreven de ambitie om 
de activiteiten uit te breiden met vormen van jeugdhulp die mogelijk door de samenwerkingspartner 
vrij toegankelijk georganiseerd kunnen worden. Of deze uitbreiding haalbaar is onderzoeken we 
samen met de samenwerkingspartner gedurende de looptijd van de subsidie. Hiermee kan de 
bestuursopdracht gefaseerd en samen met de samenwerkingspartner worden ontwikkeld en 
vormgegeven. 

Consequenties
Bovenstaand besluit heeft als consequentie dat een aantal bestaande overeenkomsten per 1-1-2020 
niet worden verlengd. Het college draagt er samen met de huidige partners en de gegunde 
samenwerkingspartner zorg voor dat de continuïteit van zorg voor jeugdigen gewaarborgd is en er een 
zorgvuldig traject doorlopen wordt met het betrokken personeel. Overeenkomsten met andere 
partners die werkzaam zijn in het basisniveau worden dit jaar voor één jaar verlengd. Dit geeft ons de 
ruimte om in de komende maanden van 2019 en in 2020 de beweging die met de bestuursopdracht 
wordt voorgestaan ook voor andere doelgroepen in het sociaal domein vorm te geven. 


