Aan het college van B&W van de gemeente Groningen
t.a.v. mevrouw I. Diks
Per e-mail: isabelle.diks@groningen.nl
Cc: gemeenteraad Groningen

Groningen, 14 december 2021

Geachte mevrouw Diks,
Graag reageren wij op uw brief van 13 december jl.
Dank voor uw snelle reactie op onze brief van 10 december jl. We zijn opgelucht door uw antwoord op
onze vraag. Uit uw brief wordt ons duidelijk dat de implementatieperiode tot juli 2024 niet gebruikt
zal worden voor overgang van specialistische jeugdhulp naar WIJ. Enkel voor overgang van
basisjeugdhulp naar WIJ. Daarmee heeft u de verwarring die hierover inderdaad blijkt te zijn ontstaan,
weggenomen.
Uw antwoord is essentieel met het oog op de beschikbaarheid en continuïteit van specialistische hulp
voor jeugdigen en hun gezinnen in Groningen. Daarmee opent u wat ons betreft de weg naar
gesprekken over SAMEN. De helderheid die u biedt maakt het mogelijk om te komen tot gezamenlijke
gedachtevorming over onder meer de afbakening (wat is basishulp en wat niet) en de afstemming
tussen de basishulp vanuit WIJ en de specialistische jeugdhulp vanuit de jeugdhulpaanbieders, zodat
de hulp voor jeugdigen zo dekkend en drempelloos mogelijk wordt.
In uw brief geeft u aan dat het college verdiepende gesprekken met de jeugdhulpaanbieders wil voeren
om samen te werken aan een zo verstandig mogelijke inrichting van de basisjeugdhulp. Zoals gezegd
zijn we door uw brief daar graag toe bereid.
Om te voorkomen dat opnieuw verwarring zou kunnen ontstaan, vragen wij u om ons uiterlijk
woensdag 15 december om 17.00 uur schriftelijk te berichten wanneer wij – gezien bovenstaande –
uw brief in uw ogen op enig punt verkeerd zouden hebben begrepen.

Hoogachtend,
Accare – Wieteke Beernink en Trea Veldema
Ambiq – José Schilderinck
Bureau Lagro/Zorgkracht 12 – Andrea Lagro
Cedin – Henk Wilbers

Cosis – Bert Hogeboom
Elker Jeugdhulp & onderwijs – Ina Huesken
Jonx│Lentis - Inge van Balkom
Molendrift – Maarten Wetterauw
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