
 

 

 

Betreft: Preadvies Concept Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 (versie 8 mei 2019) 

 

 

Meierijstad, 26 juni 2019 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het toegezonden concept Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 (versie 8 

mei 2019) heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD Meierijstad) om een preadvies 

gevraagd. 

De Kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft in een aantal bijeenkomsten de nota uitvoerig besproken, 

zowel met twee beleidsmedewerkers als met de portefeuillehouder. Tijdens een laatste bijeenkomst 

van de kennisgroep op 18 juni jl. is een preadvies geformuleerd en ter bespreking voorgelegd aan de 

ASD Meierijstad in zijn vergadering van 24 juni 2019  

 

Inleiding 

 

Het beleidsplan is een regionaal plan, opgesteld met 16 gemeenten uit de regio Noordoost Brabant. 

Er is een aantal beleidsdoelstellingen en beoogde resultaten geformuleerd. Deze zullen vanuit 4 

verschillende thema’s worden gerealiseerd.  

De 4 thema’s worden vervolgens uitgewerkt met een beschrijving van de aanwezige hulp en 

voorzieningen per thema. Ook zijn er per thema doelstellingen geformuleerd 

 

Algemene opmerkingen 

 

Opmerkingen per sub paragraaf: 

 

4.3: De beleidsdoelstellingen moeten een plek krijgen in de in het nieuwe inkoopplan (inkoop zware 

specialistische hulp en open house voor lichte hulp). 

 

7: Gezien de grote hoeveelheid verwijzingen vanuit de huisartsen: In hoeverre zijn de huisartsen op 

de hoogte van het belang van verwijzen via de Toegang? 

7.1: De ASD adviseert een jaarlijkse evaluatie te houden wat betreft het functioneren van de 

Toegangsteams en een evaluatie hoe de Jeugdigen en Ouders de verleende zorg ervaren. 

7.1: pag. 11 laatste alinea. Dit is een heel belangrijk aandachtspunt. Wat doet de gemeente hiermee? 

7.4: 2
e
 punt: Wat is voldoende capaciteit? Zet hier bijvoorbeeld bij: we streven naar een wachtlijst 

van maximaal.... 

 

8.3: In de beleidsperiode 2015- 2028 is er geen sprake van een verminderd beroep op 

gespecialiseerde jeugdhulp. Integendeel, er is sprake van een stijgende lijn. De oorzaak van deze 

stijging moet worden onderzocht om de stijgende lijn om te buigen.  De ASD wil graag op de 

hoogte gehouden worden van dit onderzoek. 

8.4: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Hierbij is met name het samenwerken met de verschillende domeinen 

van belang. Zorg ervoor dat altijd duidelijk is wie de regie heeft. 



8.5: 18-/18+. De ASD Jeugd en Onderwijs heeft dit voor zichzelf benoemd als speerpunt voor 2019 

omdat hier in de praktijk veel mis kan gaan. We hebben met de beleidsmedewerkers en de 

wethouder besproken om dit gezamenlijk verder te gaan onderzoeken. 

8.12: 2
e
 punt: is onvoldoende specifiek. Wanneer is er voldoende goed gespecialiseerde jeugdhulp?  

Mogen er geen wachtlijsten voorkomen? 

 

9.2: Traject herijking Veilig Thuis: de ASD wil graag op de hoogte worden gehouden van de 

resultaten van dit onderzoek. 

9.11: Jeugdreclassering en de samenwerking met lokale teams. De regio pleit voor het verder 

opbouwen en uitbouwen van de samenwerking tussen de sociale lokale teams- lokale jeugd en 

jongerenwerk met de jeugdreclassering. Jeugdreclassering kent deze jongeren en hebben 

methodieken ontwikkeld om contact te maken met en beïnvloeden van deze jongeren. De ASD wil 

graag op de hoogte gehouden worden of deze samenwerking goed verloopt. 

 

10.2.d: Inzet gespecialiseerde hulp in onderwijs. Lichte gespecialiseerde jeugdhulp inzetten op 

scholen. Bij voortgezet onderwijs komen de leerlingen uit diverse gemeente met allemaal een eigen 

ingang. Als je het op school kan geven is dit snel en efficiënt ( geen onderlinge afstemming nodig 

tussen de gemeente.) Belangrijk is dat gemeente, aanbieders en scholen onderling afspraken maken 

wie welke verantwoordelijkheid heeft en er moeten middelen zijn. Dit wordt nader onderzocht. De 

ASD wil graag geïnformeerd worden over de voortgang.   

10.2.e: Beschikbaar stellen budget voor gespecialiseerde jeugdhulp aan speciaal onderwijs. In 

speciaal onderwijs maken veel kinderen gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. Ouders kunnen 

zelf de zorg inkopen via PGB of Zorg in natura. Dit leidt tot veel bureaucratie en  de school heeft 

veelal met verschillende zorgaanbieders te maken. Onderzocht gaat worden of scholen een budget 

ontvangen om zorg in te kopen. Afhankelijk van de conclusies wordt dit meegenomen bij de Inkoop 

specialistische jeugdhulp. De ASD wil graag op de hoogte worden gesteld van de uitkomst. 

10.3: Bij het thema Passend Onderwijs staat 1 doelstelling. Dit vinden wij erg summier. Ook is deze 

doelstelling erg vrijblijvend geformuleerd. Wanneer zijn deze afspraken er? Daarnaast wordt de 

overlegtafel niet genoemd (wettelijk verplicht overleg tussen de gemeenten en de 

samenwerkingsverbanden). 

 

Specifieke opmerkingen en adviezen 

 

Wij ondersteunen de ambitie van het plan om te komen tot een nieuw en geïntegreerd 

zorglandschap met meer (intensieve) jeugdhulp zonder verblijf en gezinsgerichte jeugdhulp en 

minder jeugdhulp met verblijf om zo de transformatieopgaven (opbouw, ombouw, afbouw) te 

realiseren. Daarbij is het van belang om zo snel mogelijk de in een bepaalde casus noodzakelijke en 

passende zorg toe te kennen. 

Het beleidsplan geeft een duidelijk overzicht van de aanwezige voorzieningen en hulp. De 

doelstellingen per thema blijven echter erg algemeen en weinig specifiek/niet meetbaar.  

Wij missen de lokale invulling op niveau Meierijstad van het beleidsplan. Wij hebben inmiddels 

vernomen dat er vrijblijvend een lokale paragraaf toe kan worden gevoegd aan het 2
e
 concept dat na 

de zomervakantie zal verschijnen.  

Het advies van de ASD is om deze paragraaf toe te voegen, hierin aan te geven waar lokaal de 

accenten/prioriteiten liggen en de doelstellingen SMART te maken. 

 
Conclusie 

 

Na bespreking van het preadvies van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft de ASD 

Meierijstad in zijn vergadering van 24 juni 2019 besloten, met inachtneming van de specifieke 

aandachtspunten, vragen en adviezen en rekening houdend met de toetsingscriteria in onze 

visie en missie, een positief preadvies af te geven. 



 

Met dit preadvies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en 

verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit 

betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet evenals het nieuwe concept dat, naar verwachting, 

medio augustus gereed zou zijn, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

 

 

 


