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Jeugd en Gezin
Digitale nieuwsbrief van het Centrum voor Jeugd en Gezin - nr. 12

Samen zorgen voor de Jeugd
Met deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de jeugdhulp in onze regio. De gemeenten
Leudal, Nederweert en Weert bereiden zich samen voor op de transitie
jeugdzorg. Lees er hier meer over.

Nu ook digitale nieuwsbrief voor ouders
Vanaf oktober 2014 verstuurt het Centrum voor Jeugd en Gezin een digitale
nieuwsbrief naar ouders. Een nieuwsbrief met interessante artikelen,
creatieve ideeën en de laatste ontwikkelingen in het brede veld van
opgroeien en opvoeden. Lees verder

Eenmalige gegevensoverdracht
Op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in het
kader van de Jeugdwet. Jeugdigen van wie de zorg doorloopt van 2014 naar
2015 houden maximaal één jaar recht op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt
ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor
jeugdzorg staan. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de continuïteit van de
zorg voor deze jeugd kunnen garanderen, ontvangen zij in het najaar van
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2014 informatie over deze cliënten: de eenmalige gegevensoverdracht jeugd.
Lees verder

Evenementen in gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
We maken ons op voor een nieuwe tijd. Er gaat vanaf 2015 veel veranderen
voor jeugdigen, gezinnen, ouderen, professionals en zorginstellingen. Om
inwoners te informeren over de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd
en werk organiseren de gemeenten diverse bijeenkomsten om uit te leggen
wat de veranderingen betekenen, mensen te inspireren en vragen te
beantwoorden. Lees verder

Verordening Jeugdhulp
Een verordening is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De
verordening Jeugdhulp is een technisch document, gebaseerd op de
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De verordening Jeugdhulp is in regionaal verband opgesteld en elke
gemeente in Midden-Limburg moet deze verordening voor 1 november
vaststellen. Lees verder

De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG wordt ondergebracht bij de stichting Algemeen Maatschappelijk
Werk Midden-Limburg (AMWML). In juni van dit jaar stemden de zeven
Midden-Limburgse gemeenten in met het inrichtingsplan waarin de
betrokken instanties gezamenlijk een nieuwe activiteit en bijbehorende
organisatie ontwikkelen. Het CJG zal zich de komende tijd verder
ontwikkelen en krijgt een spilfunctie in het nieuwe jeugdhulpstelsel.
Lees verder
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