Aan:
Gemeente Boekel
-College van Burgemeester en Wethouders
-Leden van de Gemeenteraad
Onderwerp:
Datum:

Gevraagd advies Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Boekel 2015-2018
17 september 2014

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
geachte leden van de Gemeenteraad,
De Wmo adviesraad van de gemeente Boekel heeft in haar bijeenkomst van 5 september jl.
het Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Boekel 2015-2018 besproken. Hieruit zijn de volgende
punten naar voren gekomen:
Algemeen
Het beleidsplan is helder. De onderliggende visie is goed omschreven en de doelen zijn
concreet en toepasbaar.
In het beleidsplan staan veel aannames op basis van verwachte resultaten en cijfers. Het
beleidsplan is geschreven voor een langere periode. De Wmo adviesraad adviseert om
tussentijds goed te monitoren en waar nodig het beleid bij te stellen.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan.
Advies verder per hoofdstuk en paragraaf.
2.
Vraaganalyse, hoe is de situatie in Boekel?
De Wmo adviesraad vraagt, zoals bij eerdere adviezen, om een zorgvuldige overgang voor
jongeren die de leeftijd van 18 en 23 jaar bereiken. De mogelijkheden daarvoor bestaan met
de Wmo 2015 en de Participatiewet maar zullen moeten worden uitgewerkt in de
beleidsregels en uitvoering.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
3.
Wat willen we bereiken?
De doelen en resultaten zijn helder beschreven.
De Wmo adviesraad vraagt zich af of de genoemde daling van instroom naar de
gespecialiseerde jeugdhulp wel realistisch is. Zeker omdat de cijfers van de jeugdhulp nu niet
compleet zijn.
In elk geval zal het Basisteam Jeugd en Gezin goed ingericht en adequaat functionerend
moeten zijn. Alleen daardoor kan de instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp substantieel
dalen.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
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4.
Het nieuwe jeugdstelsel, hoe gaan we het organiseren?
Het streven naar een integrale samenhang tussen de drie transities vind een warme steun bij
de Wmo adviesraad. Echter, er bestaat opnieuw het gevaar van nieuwe schotten (sociaal
wijkteam, basisteam, CJG, gespecialiseerde jeugdhulp). Vanuit de gemeente en ook de
samenwerkende organisaties zal de inzet dan ook gericht moeten zijn op het voorkomen van
nieuwe schotten. Dan wordt 1 plan-1 gezin – 1 regisseur geen holle frase maar van absolute
meerwaarde.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
Aanspreekpunt zijn in de gemeente of in de wijk
Het basisteam vormt in het beleidsplan het aanspreekpunt voor instellingen en organisaties.
De Wmo adviesraad pleit ervoor dat het basisteam ook voor de jeugd zelf gemakkelijk
bereikbaar moet zijn. Dat kan niet vanachter een bureau maar dan zal het basisteam ook
zichtbaar moeten zijn op plaatsen waar onze jeugd is.
Het Basisteam Jeugd en Gezin werkt achter de schermen. Doorleiding van jeugdigen of een
gezin gebeurt via het Dorpsteam of via een van de vindplaatsen (bijv. onderwijs), waar het
Basisteam aan verbonden wordt. Wanneer hulp en ondersteuning gegeven wordt vanuit het
Basisteam, waarvoor samen met de betrokkenen een klantplan opgesteld wordt, heeft de
klant verder rechtstreeks contact met de professionals van het Basisteam, met een vast
contactpersoon.
4.4
Expertpool
De Wmo adviesraad juicht de visie toe, dat er binnen de expertpool aandacht is voor de
gehele zorgmarkt en dus ook voor de vrijgevestigde ondernemers en ZZPers. Van daaruit
starten vaak vernieuwende ontwikkelingen en innovaties in de zorg. De Wmo adviesraad is
van mening dat in de gemeente Boekel diverse goede voorbeelden zijn van dit soort
zorgondernemers.
Een goede financiering van de specialisten in de expertpool is noodzakelijk om het
organisaties ook mogelijk te maken specialisten aan te kunnen leveren. Daarmee staat of valt
de kwaliteit van deze expertpool.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
4.6
Toegang tot gespecialiseerde hulp via huisartsen
Gemeenten dienen zich niet te mengen in de beoordeling van een professional is uw terechte
opmerking. Dan past het ook niet om in het kader van kostenbeheersing te praten met
huisartsen over voorschrijf- en doorverwijsgedrag.
Er wordt gewerkt aan een professionele samenwerking met de huisartsen. Iedere partner in
deze samenwerking heeft eigen verantwoordelijkheden en vrijheid van professioneel
handelen. De verbinding met het Basisteam Jeugd en Gezin is gericht op het uitgangspunt
één gezin één plan. De GGD arts in het Basisteam is hierbij inhoudelijk ‘verbindingsofficier’
met de huisartsen.
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4.8
In te zetten hulp
Eindelijk ziet de Wmo adviesraad weer een neutrale en positievere visie ten aanzien van de
inzet en mogelijkheden van PGB. De Wmo adviesraad gaf in eerdere adviezen meermalen de
hier genoemde voordelen aan en is verheugd dat onze gemeente deze nu ook ziet.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
4.9
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Het is de Wmo adviesraad helder dat het gezien de korte voorbereidingstijd nog niet is gelukt
om in de regio een eigen Gecertificeerde Instelling op te starten. De Wmo adviesraad spreekt
haar ongerustheid uit met betrekking tot het integraal werken van BJZ en vraagt het college
om dit goed te volgen.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
4.10 Advies en Meldpunt Kindermishandeling
De Wmo adviesraad steunt de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en
het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in één meldpunt.
Wederom vanuit het voorkomen van schotten waardoor een betere dienstverlening mogelijk
is. Het nieuwe Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) zal
laagdrempelig toegankelijk moeten zijn voor consultatie door medewerkers van het
basisteam Jeugd en Gezin.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
5.

Samenhang met het sociale domein/andere transities

5.3
Maatschappelijke ondersteuning
De Wmo adviesraad spreekt haar twijfels uit over het uitgangspunt dat iedereen kan
meedoen en meedoet in de samenleving. Dat willen veel mensen wel maar lang niet iedereen
kan dit ook. Denk bijvoorbeeld aan de groep meervoudig gehandicapte kinderen of ouderen
met een gevorderde dementie. Er blijft een groep mensen waar voor gezorgd moet worden en
waarbij het systeem door jarenlange overbelasting uitgeput is. Dan past het niet om opnieuw
te gaan kijken vanuit eigen kracht en mogelijkheden.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
6.

Hoe gaan we om met aanbieders van jeugdhulp

6.2.3 Verordening
De Wmo adviesraad wil kennis nemen van de regels welke het college en de gemeenteraad
gaan opstellen over de individuele voorzieningen.
U wordt op de hoogte gehouden van de verdere uitwerking
7.

Kwaliteit

7.2
Positie van jeugdigen en ouders
De Wmo adviesraad onderschrijft de wettelijke verplichting tot het aanstellen van een
onafhankelijk vertrouwenspersoon. De Wmo adviesraad zou dit ook graag terug zien bij de
Wmo en de Participatiewet.
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De Wmo adviesraad vraagt zich af waar deze onafhankelijke vertrouwenspersoon plaats heeft
in de keten.
Gezien de complexiteit van de overgang naar een nieuwe vorm van Jeugdhulp zou het goed
zijn als er een regionale ombudsfunctie komt. Een onafhankelijke instelling waar ouders en
jeugdigen terecht kunnen bij geschillen.
Uw opmerking nemen wij voor kennisgeving aan
8.

Financiën

8.2
Beschikbaar budget en toedeling
De Wmo adviesraad wil kennis nemen van het ‘Transitiearrangement’.
De financiële vertaling is in grote lijnen opgenomen in het Beleidsplan. Verdere uitwerking
volgt. Hierover zal terugkoppeling plaatsvinden waar ook u van op de hoogte gesteld wordt.

Advies
De Wmo adviesraad adviseert positief met betrekking tot het Beleidsplan Jeugdhulp
Gemeente Boekel 2015-2018 met de genoemde aandachtspunten.
Dank voor uw opbouwende advies

Met vriendelijke groet,

A.P.J.W. Maas
secretaris Wmo adviesraad
dit formulier is digitaal verzonden
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