INFORMATIEBRIEF CJG VEENDAM – PEKELA
TRANSITIE JEUGDZORG
(december 2015)

Hierbij ontvangt u een informatiebrief van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Veendam en Pekela,
gewijd aan de transitie Jeugdzorg. Hierin geven we u de informatie over de stand van zaken op dit
moment. Deze informatiebrief verschijnt periodiek om u – als partner - op de hoogte te houden van
alle nieuws betreffende de gemeenten Veendam en Pekela.

Contracten 2015 met jeugdzorgaanbieders
Op 5 november ondertekenden de 23 Groninger gemeenten de contracten met instellingen
voor de uitvoering van verschillende jeugdhulptaken. Hiermee is er voor de Groninger jeugd
definitief zekerheid dat zij ook in 2015 de zorg ontvangen die zij nodig hebben.
Daarnaast tekenden de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de
Kinderbescherming voor de komende twee jaar.
Tot slot heeft de VNG overeenkomsten afgesloten met specialistische jeugdhulpaanbieders.
De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk contracten afgesloten met de grotere aanbieders van
jeugdhulp en jeugdzorg (omzet 2013 meer dan 100 duizend euro). De lijst met aanbieders staat in de
bijlage bij deze brief. De kleinere aanbieders kunnen in 2015 op basis van een tarief declareren.
Voor de jeugdhulp in Groningen is, na de Rijkskortingen een bedrag van ruim 163 miljoen euro
beschikbaar. Hiervan gaat ongeveer 120 miljoen naar jeugdzorg instellingen. Het overige geld
besteden de gemeenten aan de uitvoering van de jeugdhulp in de lokale situatie, PGB 's en aan
versterking van basisvoorzieningen.

Preventie en betere samenwerking rond gezinnen
Met de contracten is de jeugdzorg voor de Groninger gemeenten in 2015 gegarandeerd. Maar de
gemeenten maken ook al een start met de noodzakelijke omslag in het jeugdstelsel. Deze
‘transformatie’ moet leiden tot preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het
sociale netwerk, minder snel medicaliseren/meer normaliseren, eerder jeugdhulp op maat voor
kwetsbare kinderen, betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur en
vermindering van regeldruk. Hiervoor is 10% van het budget voor de instellingen gereserveerd.

Inwoners met ondersteuningsvraag
Kinderen en jongeren die op 31 december 2014 conform een indicatie zorg ontvangen en waarvan de
indicatie doorloopt in 2015, vallen onder het overgangsrecht. Dit houdt in dat zij het recht op zorg,
conform de huidige indicatie en bij de huidige aanbieder, behouden, tot einde indicatie of uiterlijk tot
en met 31 december 2015. Tenzij de cliënt instemt met een andere vorm van ondersteuning en/of
aanbieder.
Inwoners die een toekenningsbesluit krijgen in het jaar 2015 worden bestempeld als nieuwe instroom.
Inwoners die na afloop van hun huidige indicatie in 2015 een nieuw toekenningsbesluit voor
ondersteuning ontvangen, vallen ook onder nieuwe instroom. Alle besluiten lopen tot uiterlijk 31
december 2015.

Gemeenten kopen samen in
De Groninger gemeenten kopen de jeugdzorg gezamenlijk in via het nieuwe Regionaal Inkooporgaan
Groninger Gemeenten (RIGG). Voor 2015 koopt het RIGG alle vormen van jeugdhulp in. De
financiering van deze capaciteit wordt op basis van onderlinge solidariteit geregeld. Voor 2016 en
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2017 zal het RIGG nog nader te bepalen regionale, bovenregionale en landelijke zorgtaken inkopen,
in ieder geval de intensieve zorg. De uitvoering van de jeugdhulp in de eigen gemeente, de
basisondersteuning, de uitvoering en administratie van de zorgtoewijzingen en de uitvoering van het
PGB beleid blijft de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente.

Samenwerkingsovereenkomst Raad voor de Kinderbescherming
In het nieuwe stelsel voor jeugdhulp moeten gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming
intensief samenwerken. Met de samenwerkingsovereenkomst Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK) leggen de Groninger gemeenten voor twee jaar hun afspraken vast over de samenwerking,
uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties.
Gemeenten kunnen de Raad om advies vragen als zij bij complexe gezinssituaties erover denken
gedwongen hulp in te zetten. De Raad onderzoekt vervolgens of de veiligheid van het kind inderdaad
gedwongen hulp noodzakelijk maakt of dat vrijwillige hulp toch nog een mogelijkheid is. Bijvoorbeeld
door stevige afspraken met ouders te maken. Door de pedagogische en juridische kennis van de
Raad sneller in te kunnen zetten is de verwachting dat het aandeel gedwongen hulp afneemt. Voor
eventuele crisissituaties hebben de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeenten afspraken
gemaakt over bereikbaarheid en overleg over concrete stappen om de crisissituatie op te lossen. Bij
crisissituaties die veel aandacht krijgen in de publiciteit vindt zorgvuldige afstemming en uitwisseling
van informatie plaats tussen Raad en betrokken gemeente.

Meer informatie Transitie Jeugdzorg Groningen
Meer informatie over de inkoop van jeugdhulptaken en over de provinciale samenwerking rondom de
transitie jeugdzorg is de vinden op www.tjzg.nl

Overeenkomsten landelijke voorzieningen specialistische jeugdhulp
De VNG heeft raamovereenkomsten gesloten met landelijke voorzieningen voor specialistische
jeugdhulp. De VNG heeft hiermee contracten gesloten die voor alle gemeenten gelden, zodra zij op
grond van het woonplaatsbeginsel bepaalde jeugdhulp dienen te betalen. De lijst met aanbieders is
separaat bij deze brief meegestuurd.
Criteria voor de landelijke zorgfuncties zijn het aantal cliënten (laag), ordening van het aanbod
(landelijk) en de (zorg)inhoud van het aanbod (specialistisch). Een toelichting staat op
www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg. Hier is naast de gepubliceerde raamovereenkomsten en
Programma’s van Eisen, ook een lijst te vinden met de organisaties die de VNG per landelijke
zorgfunctie heeft gecontracteerd.
Wij willen u hier graag op wijzen, zodat u weet dat u tevens naar deze zorgfuncties en deze
jeugdhulpaanbieders kunt verwijzen, naast de eigen lokale en (boven)regionale ingekochte hulp.
Mocht u hier vragen over hebben, dan verwijzen wij u graag naar de Landelijke Coördinatie van deze
contracten: lc@vng.nl.
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In het kort
 Centraal nummer voor CJG Veendam en CJG Pekela
Voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien: 0800 22 22 211 (gratis). Voor alle inwoners van
Veendam en Pekela.
 Website en mail CJG
Veel informatie over opvoeden en opgroeien staat op de websites:
o Veendam: website www.cjgveendam.nl en mail info@cjgveendam.nl.
o Pekela: website www.pekela.nl en mail info@cjgpekela.nl
 Contact CJG coördinatoren
o CJG coördinator Veendam: Arlette Julsing, 06-52348014, arlette.julsing@dekompanjie.nl
o CJG coördinator Pekela: Janny Wilms, 06-52098297, janny.wilms@ggd.groningen.nl
 Eén crisisnummer Veilig Thuis
Per 1 januari is 0800-2000 het landelijk gratis (crisis)nummer voor Veilig Thuis, de nieuwe naam
van de Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 Zorgroute en Sociale kaart
De zorgroute Basisondersteuning en de sociale kaart van Veendam en Pekela zijn beschikbaar.
Deze worden u begin januari separaat toegestuurd. Mocht u het niet ontvangen, dan graag voor
Veendam contact opnemen met arlette.julsing@dekompanjie.nl en voor Pekela met
janny.wilms@ggd.groningen.nl
 Brieven PGB houders
Op 8 december hebben alle PGB houders uit de gemeenten Veendam en Pekela een brief
ontvangen over het overgangsrecht, de gewijzigde uitbetaling en de werkwijze voor een eventuele
nieuwe indicatie in 2015.
 Informatie over de transitie WMO en Jeugdzorg
Inwoners van Veendam en Pekela kunnen voor alle vragen rondom de transitie WMO en transitie
Jeugdzorg contact opnemen met WMOLokaal: 0598-694666 (werkdagen: 8.30 – 16.00 uur).

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons weten via arlette.julsing@dekompanjie.nl.
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BIJLAGE
Gecontracteerde ‘grotere’ aanbieders provincie Groningen
Met onderstaande grotere aanbieders hebben de Groninger gemeenten een contract afgesloten voor
de uitvoering van verschillende jeugdhulptaken voor 2015.

























Accare
Bureau Jeugdzorg
Elker
Carehouse
Cedin
De Zijlen
Inter-Psy
Juneco
Leger der Heils
Lentis
MJD
Molendrift
Noorderbrug
Novo
OCRN
Omega groep
Pleegwijzer
Promens Care
Reik
Stichting SGJ
Timpaan Onderwijs
VNN
William Schrikker Groep
Zorgbelang

www.cjgveendam.nl / www.pekela.nl

0800 - 22 22 211

