
From: Jeugdautoriteit <info@jeugdautoriteit.nl>
Sent: donderdag 28 juli 2022 16:41:26
To: Jeugdautoriteit
Cc:
Subject: T.a.v. de raadsleden: wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?

Geacht Raadslid,
 
Als onderdeel van de decentralisa�e van de jeugdhulp hee� het Ministerie van VWS enkele jaren geleden besloten tot het oprichten van de
Jeugdautoriteit. Doelstelling van de Jeugdautoriteit is het houden van toezicht op de con�nu�teit van de jeugdhulp. Waar nodig helpen wij in
het zoeken van oplossingen als jeugdhulpaanbieders niet meer aan hun verplich�ngen dreigen te kunnen voldoen met risico’s op
discon�nu�teit van zorg als gevolg.
 
Binnen het huidige stelsel hebben gemeenten de primaire verantwoordelijkheid om te voorzien in jeugdhulp: de wethouder als
verantwoordelijke voor de levering en de gemeenteraad als controleur van het college. De Jeugdautoriteit kan zowel wethouders als colleges
ondersteunen en adviseren, maar wij hebben ook een signalerende func�e als de rollen niet goed ingevuld worden. Het gaat dan om zaken als
bedrijfsvoering, tarifering en rela�es tussen aanbieders en opdrachtgevers.
 
De Jeugdautoriteit richt zich niet op inhoudelijke en/of individuele (zorg)vraagstukken, maar draagt wel bij aan de verdere ontwikkeling van het
stelsel. Wij publiceren geregeld rapporten en onderzoeken en wij delen onze kennis en ervaring met gemeenten, jeugdzorgregio’s, aanbieders
en de ministeries van VWS en JenV. Begin 2024 zal de Jeugdautoriteit onderdeel worden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 
Meer informa�e
De Jeugdautoriteit hee� een digitale brochure voor u gemaakt, waarin wij onze rol rich�ng gemeenten toelichten. Als u de voorkeur hee� voor
een geprint exemplaar, kunt u een afdruk maken van de brochure in de bijlage bij deze e-mail.
 
Wij komen graag met u in contact om onze rol nader toe te lichten, maar ook om zelf te leren van uw ervaringen in de dagelijkse prak�jk.
U kunt ons bereiken via info@jeugdautoriteit.nl of telefonisch: 070 - 340 68 88.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
C. (Kees) van Nieuwamerongen
Directeur
 

 
A   Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
Secretariaat:
T 070 - 340 68 88

 

Abonneer je op JA Magazine en ontvang tot zes keer per jaar per mail de digitale uitgave met nieuws, interviews en opinie over de jeugdhulpsector.

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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