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Onderwerp: Antwoordbrief van het college op het gevraagd advies inzage het Regionaal
beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Op 23 oktober j.l. heeft u advies uitgebracht op het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023
Noordoost Brabant inclusief de lokale paragraaf van gemeente Boekel. Wij danken u voor uw
advies namens de inwoners en kwetsbare doelgroepen in onze gemeente. Hieronder reageren
wij op uw advies. Wij zullen uw advies en onze reactie daarop als bijlage toevoegen bij het
Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant dat op 12 december 2019 ter
vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Advies Regionaal beleidsplan Jeugd 2020 -2023 Noordoost Brabant
U geeft aan dat u zich kunt vinden in de ambities en actiepunten genoemd in het beleidsplan. U
heeft nog enkele opmerkingen, waar we hieronder op ingaan.


Wij onderschrijven uw zorg dat er voldoende aandacht moet zijn voor ondersteuning van
mantelzorg en inzet van vrijwilligerswerk in een gezin met (meervoudige) hulpvragen. Door de
toegang tot jeugdhulp onder te brengen in het integrale Dorpsteam (zie lokale paragraaf,
bijlage 5 van het beleidsplan) komen wij tegemoet aan deze zorg. Ondersteuning van
mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn vaste aandachtspunten in het huidige Dorpsteam. Dit zal
niet anders zijn per 1 januari 2020. Ook dan wordt de hele gezinssituatie integraal bekeken
en zijn ondersteuning en vrijwilligerswerk aandachtspunten.



U vraagt om duidelijkheid in de eindverantwoordelijkheid voor hulp in een gezin met
meervoudige problematiek. U ervaart dat in de praktijk die duidelijkheid nog wel eens
ontbreekt en partijen naar elkaar wijzen.
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Gastvrij en Actief

In het beleidsplan (actielijn 4 ) is als actiepunt opgenomen de doorontwikkeling en sturing op
het principe één gezin, één plan, één regisseur in de afspraken die we regionaal maken met
Veilig Thuis, Jeugdbescherming en andere hulpaanbieders. Lokaal hebben we duidelijke
afspraken gemaakt met Ons Welzijn over proces-en casusregie. We hebben er aandacht
voor dat deze afspraken in de praktijk goed worden uitgevoerd bij complexe casussen in onze
gemeente.


U geeft aan dat de toegankelijkheid tot en beschikbaarheid van Jeugdhulp belangrijk zijn. Die
hebben wij goed geborgd in het Basisteam Jeugd en Gezin. Met de ontwikkeling van een
integraal Dorpsteam Boekel en de inzet van een preventiewerker willen we de
toegankelijkheid en beschikbaarheid nog verder verbeteren (zie lokale paragraaf, bijlage 5
van het beleidsplan). Daarnaast sturen we regionaal op beschikbaarheid van
gespecialiseerde hulp (zie actielijn 5 van het beleidsplan). We streven ernaar de wachttijd
hiervoor zoveel als mogelijk te beperken.



We onderschrijven het belang dat uw hecht aan een goede monitoring. Zowel in Boekel als
regionaal is hier voortdurend aandacht voor en wordt deze steeds beter ( zie regionaal
dashbord in actielijn 8 van het beleidsplan). We willen op de lange termijn goed zicht krijgen
op verwijzingen naar jeugdhulp door het Dorpsteam en door derden en op de inzet, kosten en
resultaten van jeugdhulp, zodat we met ons jeugdbeleid daar beter op kunnen sturen.

Advies Lokale paragraaf gemeente Boekel (Bijlage 5 van het beleidsplan)
U geeft aan dat u positief bent over de inpassing van de toegang van jeugdhulp in het integraal
Dorpsteam. Daar zijn wij blij mee. U vraagt aandacht voor een goede aansturing van het
Dorpsteam nu de samenstelling en taakstelling van het team complexer wordt. Wij verzekeren u
dat we hier ook aandacht voor hebben. In antwoord op uw laatste opmerking geven we aan dat
voor alle leden van het Dorpsteam, waaronder de preventiewerker, duidelijke taak-en
functieomschrijvingen worden opgesteld.
Tot zover onze reactie op uw advies. Wij danken u voor uw waardevolle inbreng.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. Mr.J.G. Marcic

dhr. P.M.J.H. Bos
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