
 

 

 

 

 

Betreft: adviesaanvraag Plan van Aanpak Tranformatie Jeugdhulp 

 

Meierijstad, 12 juni 2017 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw raadsvoorstel Plan van Aanpak Transformatie Jeugdhulp heeft u de 

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad om advies gevraagd.In dat kader is de Kennisgroep Jeugd ASD 

uitgenodigd voor de regionale bijeenkomsten voor de gemeenteraden en heeft het raadsvoorstel en 

toelichting ontvangen. 

Gezien de korte voorbereidingstijd heeft de Kennisgroep Jeugd geen uitgebreid advies kunnen 

formuleren maar heeft moeten volstaan met het maken van enkele opmerkingen en het stellen van 

vragen die raakvlakken hebben met onderliggend voorstel.Dit stuk van de Kennisgroep Jeugd nemen 

wij als ASD Meierijstad onverkort over 

Wij willen u dringend verzoeken een tijdsplanning te overleggen van nieuwe beleidsstukken zodat we 

in staat zijn adequaat en zorgvuldig te adviseren. 

De kennisgroep Jeugd van de ASD wil periodiek geïnformeerd worden over: 

 De stand van zaken van de afstemming tussen vraag en aanbod van de toegang tot 

de Jeugdzorg, 

 De stand van zaken van de op- en inrichting van de schakelpunten Passende Zorg, 

 De stand van zaken van de wachtlijstenproblematiek zowel op het gebied van 

basiszorg als specialistische zorg, 

 De mate van verschuiving van zwaardere specialistische hulp naar de lichtere vorm 

van Jeugdhulp, zoals ambulante begeleiding, 

 De beschikbaarheid van ambulante begeleiding, GGZ, dagbesteding en logeeropvang, 



 

 

 De mate van verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en basisteams 

Jeugd en Gezin, 

 Welke andere maatregelen worden genomen op het gebied van preventie en 

algemene voorzieningen, 

 Het percentage Jeugdzorg Plus dat teruggehaald is naar de regio, ambitie is in 4 jaar 

70% terug te halen, welk plan ligt hieraan ten grondslag en hoe wordt de kwaliteit 

gewaarborgd? 

 De stand van zaken op het gebied van 1 gezin, 1 plan. 

 

De kennisgroep Jeugd vindt verder de volgende zaken van belang: 

 We missen de integraliteit met bijvoorbeeld WMO, migratie, onderwijs. Is van groot 

belang als je 1 gezin, 1 plan nastreeft. 

 Dat op het gebied van Jeugdzorg zowel het basis- als voortgezet onderwijs in het 

kader van passend onderwijs een duidelijke rol krijgen in deze aanpassing van het 

Zorglandschap Jeugdhulp, 

 Dat er aandacht is voor de kinderen die vanuit het basis- en voortgezet onderwijs 

verwezen worden naar de basisteams Jeugd en Gezin. Het voornemen om de 

kinderen zoveel mogelijk binnen de regio een lokaal passende begeleiding te geven, 

heeft een duidelijke impact op de scholen, die de kinderen moeten opvangen en 

begeleiden, 

 In het Plan van Aanpak Transformatie Jeugdhulp is te weinig aandacht voor 

onderwijs, 

 43 Jeugdigen ui de regio NO-Brabant hebben het verkeerde bed. Hoeveel kinderen 

betreft dit uit Meierijstad? Welk plan ligt er om dit op te lossen en op welke termijn 

is de verwachting dat dit opgelost is? 

 Bij Veilig Thuis mag geen wachtlijst bestaan, gezien de ernst van de situaties 

waarover dit gaat. De gemeente moet hierin investeren en de ASD wil op de hoogte 

worden gehouden, 

 In het plan staat dat er een “nadere analyse op de basisteams noodzakelijk is.”  

Beleid op het gebied van veiligheid en GGZ is noodzakelijk. De gemeente wil extra 

gelden inzetten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, wat is het lange 

termijn plan om dit op te lossen? De ASD is benieuwd naar het beleidsplan 

Jeugdpreventie, in de Mijlpalen voor Meierijstad staat dit gepland voor 2018, de ASD 

wil op de hoogte worden gehouden, 

 De ASD vraagt zich af waar burgers zijn betrokken bij regionaal Plan Transformatie 

Jeugdhulp. Is er een cliëntentevredenheidsonderzoek gedaan? Zo ja, zijn deze 

resultaten meegenomen? 



 

 

 Maak beleid op de toename van het aantal pleeggezinnen in Meierijstad. De ASD wil 

op de hoogte worden gehouden hiervan. 

 

 

 

Tot slot, met het maken van opmerkingen en het stellen van vragen hoopt de ASD Meierijstad een 

constructieve bijdrage te hebben geleverd en verzoek het College dit stuk onder de aandacht te 

brengen van de gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de behandeling van het 

voorliggende voorstel. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter ASD Meierijstad. 


