
  

   

 

Uitnodiging radenavond jeugdhulp 

 

woensdag 24 juni 2020, 18.30-21.45 uur 

via webinar te volgen 

onder leiding van Richard Engelfriet  
 

 
  

 

Geachte raadsleden, 

 

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het online webinar over 

jeugdhulp op woensdagavond 24 juni 2020. 

 

Webinar 

Om deel te nemen aan het webinar krijgt u een speciale link. Tijdens het webinar 

kunnen directe vragen worden gesteld via SMS. Er wordt naar gestreefd om zo veel 

mogelijk vragen direct te beantwoorden. Vragen die eventueel niet gelijk kunnen 

worden beantwoord, worden geregistreerd en naderhand alsnog beantwoord. 

  



Jeugdhulp 

Op 20 november 2019 heeft een radenavond over jeugdhulp in het Willem II 

stadion plaatsgevonden. Daar bent u geïnformeerd over diverse onderdelen die 

over jeugdhulp en de organisatie daarvan gaan. Uit reacties blijkt dat men de 

avond goed georganiseerd vond. Tevens dat raadsleden nog met vragen bleven 

zitten over onder andere de oorzaken van de stijging van de kosten van jeugdhulp 

en over de vraag welke (regionale) sturingsmogelijkheden er nu zijn. De 

jaarrekening 2019 is volgens planning 10 juli gereed en zal inhoudelijk op een 

later moment afgedaan worden. 

 

Tijdens de avond van 24 juni willen wij u daarom graag meenemen in actuele 

ontwikkelingen in de jeugdhulp en u ook de ruimte bieden voor het stellen van uw 

vragen. Daartoe zullen enkele korte presentaties worden gegeven en een aantal 

inhoudelijke specialisten en portefeuillehouders aanwezig zijn. 

 

Momenteel wordt nog gewerkt aan een definitief programma. Er zal in ieder geval 

aandacht worden geschonken aan:  

• het proces/stand van zaken van de jaarrekening, flyer wat doen we in de 

regio 

• analyses over het gebruik van (en de vraag naar) jeugdhulp en de 

ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar de nieuwe inkoopstrategie 

• regionale verbeter- en beheersmaatregelen; stand van zaken en waar 

mogelijk resultaten 



 

• wat zijn de eerste signalen over de gevolgen van corona voor onze 

jeugdhulp? 

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de webinar-radenavond. U kunt dit tot 

uiterlijk 22 juni via het online aanmeldformulier aan ons doorgeven.   

  

In de week van 15 juni ontvangt u een bericht met een link naar het webinar en de 

daarbij behorende instructie. 

 

Wij hopen u allen digitaal te verwelkomen op 24 juni. 

  

Met vriendelijke groet, 

   

Namens de Bestuurscommissie Jeugd, Regio Hart van Brabant 

Aletta van der Veen, voorzitter 

 

   
 

 

Aanmelden voor de radenavond  
 

 
  

 
  

 
  

 

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=76ee92ea3e&e=0379ccb03a
https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=92fc877151&e=0379ccb03a
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