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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Groningen wil een deel van de jeugdhulp waarvoor nu nog een indicatie
nodig is, straks zonder indicatie voor ouders en kinderen beschikbaar maken. We
willen de jeugdhulp ook dichter bij de gezinnen, eenvoudiger en meer in de eigen
omgeving organiseren. Uit ervaringen in het land en uit onderzoek leren we dat dit
beter lukt als lokale teams zelf jeugdhulp uitvoeren. De gemeente Groningen sluit bij
deze landelijke beweging aan. Daarom heeft het college van burgemeester en
wethouders op 26 oktober 2021 besloten om de begeleiding en lichte behandeling van
gezinnen en kinderen onder te brengen bij Stichting WIJ Groningen. Dit noemen we
SAMEN. WIJ Groningen biedt op dit moment al toegang tot de jeugdhulp, preventie,
lichte begeleiding en overbruggingshulp als er wachtlijsten zijn. Het laten uitvoeren
van deze vormen van hulp en ondersteuning door één organisatie zorgt ervoor dat de
jeugdhulp sneller en adequaat ingezet kan worden.
In de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2021 zijn twee moties aangenomen
waarin voorwaarden zijn benoemd voor de verdere uitwerking en implementatie van
SAMEN. Zo moet de Kinderrechtentoets worden uitgevoerd en moeten stakeholders
nog beter worden betrokken om hun input te kunnen meenemen in de implementatie
van SAMEN. De gemeenteraad wil regelmatig op de hoogte worden gesteld van de
voortgang en het implementatieplan ter beoordeling voorgelegd krijgen.
In bijgevoegde notitie wordt de routekaart van de implementatie van SAMEN.
beschreven. Gedurende dit proces zal de gemeenteraad regelmatig worden bijgepraat.
Daarnaast wordt het implementatieplan in juni en het eindproduct in december 2022
met de gemeenteraad gedeeld en besproken in een informerende sessie.

Volgvel

1
De routekaart beschrijft welke stappen we zetten in fase 0, 1 en 2, wanneer de raad
waarover gaat besluiten, waar ruimte is voor gesprek en hoe we daarover
communiceren met betrokkenen. Zodat vooraf helderheid is over de verwachtingen.
En er op 1 januari 2023 een organisatie staat die klaar is voor het fasegewijs gaan
bieden van basisjeugdhulp aan gezinnen en kinderen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
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