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Advies nr. 24 inzake  
 
“Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg “.   
 
       
Geacht College, geachte heer Jongen, 
 
 
Naar aanleiding van uw verbeterplan sociaal domein hebben wij u 8 februari 2021 
schriftelijke vragen gesteld. 18 Februari 2021 ontvingen wij van uw collega Anita Bastiaans 
uw antwoorden daarop. Daarin gaf zij o.a. aan dat u ons om advies zou vragen inzake de dit 
jaar te ontwikkelen Regiovisie Jeugdzorg Zuid-Limburg. 
 
Inmiddels heeft u in dat verband al voorbereidingen daartoe getroffen in de vorm van een 
Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg. De expertgroep jeugd van de 
samenwerkende adviesraden sociaal domein Zuid-Limburg heeft hierover al een eerste 
ambtelijk overleg gevoerd. Het volgende ambtelijk overleg zal plaatsvinden op 20 april a.s. 
Daarbij zal de betrokkenheid van de regionale adviesraden in het proces aan de orde komen. 
 
Wij vinden het verstandig dat u uw voorbereidingen treft om te komen tot een Regiovisie 
Jeugdzorg Zuid-Limburg. Wij zien ook dat u wenst te handelen conform de ‘Norm voor 
opdrachtgeverschap’. Een van de doelstellingen daarvan is ‘een zorgvuldige transformatie 
van het zorglandschap met betrokkenheid van doelgroepen en zorgleveranciers. 
 
Bij uw transformatieplan gaat het tot dusverre om een procesbeschrijving waarin u o.a. 
spreekt over de inrichting en samenstelling van een 6-tal op diverse binnen jeugdzorg 
aanwezige doelgroepen gerichte multidisciplinaire werkgroepen. Het ligt in uw bedoeling dat 
in dit proces ook belanghebbenden worden gehoord. 
 
In het kader van onze pro-actieve houding in en betrokkenheid bij de jeugdzorg vinden wij 
het van belang -en hierbij spreken wij ook voor de expertgroep jeugd van de 
samenwerkende adviesraden Zuid-Limburg- onze stem te laten horen in de door u in te 
richten en samen te stellen werkgroepen. 
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Derhalve adviseren wij u als adviesraad van de centrumgemeente -mede namens de 
samenwerkende adviesraden sociaal domein Zuid-Limburg- ons een plek te geven in de 
werkgroepen die u ten behoeve van uw Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-
Limburg wenst in te richten en samen te stellen.  
 
In de verwachting van een spoedige reactie tekenen 
 

     
Harry Visser,      Kees Eken, 
Secretaris      Voorzitter 


