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Doel:

U wordt gevraagd uw wensen en bedenkingen aan te geven bij de concept regionale visie Jeugdhulp 
IJsselland 2021-2025 aan de hand van de volgende vragen: 
1. Wat zijn volgens u drie sterke punten in deze visie?
2. Welke drie punten wilt u verder aangescherpt hebben?
3. Zijn er nog andere zaken die u mee wil geven ten behoeve van de visie?
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Inleiding: 
De regionale visie voor Jeugdhulp ‘Samenwerken aan transformatie’ is in 2016 opgesteld en kende 
een looptijd van 2017-2020. De regio IJsselland is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een 
regionale visie Jeugdhulp IJsselland voor de periode 2021-2025. Iedere jeugdhulpregio wordt vanuit 
de Norm voor Opdrachtgeverschap geacht een dergelijke visie te hebben en voor de totstandkoming 
ervan een proces in te richten waarbij de verschillende stakeholders worden betrokken. De 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal servicecentrum Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is de 
inkoop- en contractorganisatie voor jeugdhulp voor de elf gemeenten in de regio IJsselland. Tevens 
heeft RSJ IJsselland, in samenwerking met de gemeenten een beleidsvoorbereidende rol. De 
beleidsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraden van de elf gemeenten.  

Tot stand komen van de  concept beleidsvisie Jeugdhulp
De elf gemeenten in de regio IJsselland werken samen op het gebeid van specialistische jeugdhulp. 
De gemeenten hebben de daartoe in 2018 de gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam 
Jeugd  IJsselland (RSJ) ingericht als opvolger van de bedrijfsvoering organisatie Jeugdhulp IJsselland 
. RSJ IJsselland  heeft als doel taken uit te voeren voor de colleges van de elf gemeenten op het 
gebied van inkoop, contract management, financiële administratie en uitvoering van regionaal 
inhoudelijk thema's.  Dat betreft onder meer ondersteunen bij beleidsontwikkelingen voor de regio en 
de gemeenten. RSJ heeft in de huidige vorm geen bevoegdheid tot het vaststellen van beleid. Dit is 
voorbehouden aan de elf gemeenten.

Voor de totstandkoming van de regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 heeft de regio met 
verschillende stakeholders gesproken. Met een aantal jongeren, met het regionaal cliëntenplatform, 
met jeugdhulpaanbieders, met de lokale Toegangen, met het regionaal cliëntenplatform en met het 
bestuur van het RSJ IJsselland. Doel van deze gesprekken was het ophalen van input voor de nieuwe 
regionale visie. 

Ook uw raad heeft de mogelijkheid gekregen input te leveren voor de regionale visie. Aan de hand 
van een aantal vragen bent u in digitale bijeenkomsten in het najaar van 2020 gevraagd naar 
onderwerpen/thema’s die volgens u van belang zijn om op te nemen in de regionale visie, en de 
veranderingen die u graag zou willen zien in de Jeugdhulp over 5-10 jaar. 

Concept regionale visie Jeugdhulp
In de afgelopen periode zijn de uitkomsten van de gesprekken met stakeholders, relevante 
documenten en actuele ontwikkelingen geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een 
concept regionale visie Jeugdhulp. Zoals gezegd betreft het een concept. Dat betekent dat er nog een 
aantal zaken worden aangepast. Zoals de definitieve vormgeving, de wijze waarop de verhalen van de 
jeugdigen terugkomen in de visie en de inhoudelijke reacties worden gegeven op het concept.

Verhouding regionale visie met het lokale beleid
Deze visie geeft richting aan de wijze waarop de elf IJssellandse gemeenten de samenwerking in de 
regio gericht op Jeugdhulp de komende jaren willen door ontwikkelen. Tevens geeft de visie weer wat 
er de komende jaren moet worden bereikt en wat dit betekent voor de transformatie in de regio en de 
doorontwikkeling van de inkoop. 
De visie schrijft geen lokaal beleid voor. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe deze visie een 
plek krijgt binnen het eigen beleid. De regionale visie Jeugdhulp 2017 – 2020 is indertijd tevens als 
lokale visie vastgesteld. Bij het voorstel voor vaststellen van de regionale visie 2021-2025 wordt een 
voorstel gedaan of dit wederom mogelijk is, dan wel dat aanvulling met een paragraaf met specifiek 
lokale zaken voor Dalfsen toegevoegd gaat worden. U kunt bij bespreking van de concept regionale 
visie hier uw opvattingen over meegeven. 
De conceptvisie heeft geendirecte  financiële gevolgen. Eventuele uitwerkingsvoorstellen op basis van 
de vaststelde visie Jeugdhulp IJsselland 2020-2025  met financiële gevolgen voor de gemeente(n) 
worden separaat, als onderdeel van een beleidsvoorstel, of bij de begroting RSJ aan de gemeenten 
voorgelegd. 
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Reactie op concept visie Jeugdhulp:
U heeft de mogelijkheid om inhoudelijke te reageren op het concept, door middel van het uitspreken 
van wensen en bedenkingen. U wordt gevraag of wordt herkend wat er beschreven staat in de 
regionale visie. Dit kan aan de hand van de volgende vragen. Deze worden aan alle elf 
gemeenteraden gesteld. 
1. Wat zijn volgens u drie sterke punten in deze visie?
2. Welke drie punten wilt u verder aangescherpt hebben?
3. Zijn er nog andere zaken die u mee wil geven ten behoeve van de visie?

 
Duurzaamheid
Door middel van de regionale beleidsvisie wordt gestreefd naar een stabiel meerjarig beleid ten 
aanzien van jeugdhulp/ 

Communicatie:
Communicatie over de concept regionale visie Jeugdhulp IJsselland verloopt via het Regionaal 
Servicebureau Jeugdhulp IJsselland (RSJ-IJsselland)

Vervolg:
Bij het opstellen van de voorliggende concept visie is sprake geweest van een uitgebreid participatie 
traject waarbij  gemeenten, (ambtelijk, management en bestuurlijk),  jeugdhulp aanbieders, en 
cliëntenraden meerdere malen een bijdrage hebben kunnen leveren.  
Zowel aan gemeenten als aan de overige partners die betrokken zijn (geweest) bij het tot stand 
komen van de concept visie wordt gevraagd om wensen  en bedenkingen bij de dit concept te 
geven. Aan alle elf regio gemeenten wordt een reactie gevraag op de concept regionale visie. Tevens 
wordt aan andere betrokkenen (stakeholders) een reactie gevraag.. De reacties worden verzameld en 
geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt de visie waar nodig aangescherpt tot een definitief 
concept. Dit definitieve concept wordt na het zomerreces ter besluitvorming aan alle elf gemeenten in 
de regio IJsselland voorgelegd.   
Na vaststelling van de regio visie worden de doelen vertaald in de regionale jaarcyclus, waarbij iedere 
gemeente betrokken is conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling. Beleidsvoorstellen die 
voortkomen uit de visie dienen voorgelegd te worden aan de elf gemeenten.

Bijlagen:
Concept regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen


