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Informatie formaliseren opdracht toegangstaken jeugdhulp stichting De Toegang.

Geachte leden van de raad,
Via deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken rond het onderbrengen van de
toegangstakenjeugdhulp bij stichting De Toegang.
Op i juli 2017 zijn de toegangstakenjeugdhulp ondergebracht bij de stichting De Toegang. Dit hebben
wij in ons college van 5 september 2017 geformaliseerd door het vaststellen en ondertekenen van het
addendum jeugdhulp. Als aanvulling op de opdracht zoals deze in een eerder stadium aan De Toegang is
verstrekt voor toegangstaken ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning.
Met het addendum voor de toegangstaken jeugdhulp wordt De Toegang gevraagd vorm te geven aan een
integrale gemeentelijke toegang. Dit op basis van een 10 tal taken gericht op Toeleiding tot zorg, Regie
vrijwillig kader en Vormgeven aan transformatiedoelen.
Daarnaast zijn in de inhoudelijke opdracht de kaders opgenomen waarbinnen deze toegangstaken dienen
te worden uitgevoerd en voorziet de inhoudelijke opdracht in afspraken over kwaliteit, monitoring,
verantwoording en afstemming.
In de aanloop naar 1 juli heeft er een overdracht plaatsgevonden van jeugdhulpcasussen vanuit het CJG
naar De Toegang. Hoewel de partners binnen het CJG, MEE, Sedna en de GGDjeugdgezondheidszorg,
geen toegangstaken meer uitvoeren blijven zij een belangrijke rol binnen de jeugdhulpketen vervullen als
vrij toegankelijke voorzieningen. Onderdeel van de opdracht van De Toegang is om te sturen op
verbinding met deze organisaties.
Op 12 oktober 2017 organiseren wij voor u als raad een informele informatieavond over de Toegang. U
kunt zich voor deze avond aanmelden via het mailadres s.mzz@emmen.nl
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Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Bennie
Deerns, beleidsadviseur jeugdhulp, team beleid en ontwikkeling sociaal domein (BOS).
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