Aan het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Boekel
St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel

in kopie: mevr. Jacqueline van der Jagt,

betreft advies op Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant

Boekel, 17 oktober 2019

Geacht College,

In goede orde hebben wij het regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noord
Oost Brabant ontvangen.
In twee overleggen d.d. 09-08-2019 en 04-10-2019 heeft de Adviesraad Sociaal
Domein dit beleidsplan besproken met de beleidsambtenaar Jeugd Jacqueline van
der Jagt. Tevens is in het laatste overleg de Lokale paragraaf van het beleidsplan
besproken.
De Adviesraad heeft in dit overleg geconcludeerd dat we ons kunnen vinden in de
ambities en de actiepunten genoemd in het beleidsplan.
Opmerkingen die de Adviesraad heeft ten aanzien van het beleidsplan zijn de
volgenden:
 Er moet voldoende aandacht zijn voor ondersteuning van mantelzorg en
vrijwilligerswerk. De eigen kracht van gezin en het netwerk eromheen wordt
in het beleidsplan belangrijk gevonden. Dit zal ook in de praktijk tot
uitdrukking moeten komen.
 Duidelijk moet zijn welke organisatie eindverantwoordelijk is bij een gezin, in
de praktijk komt het nog te vaak voor dat dit niet altijd duidelijk is.
 Belangrijk zijn de toegankelijkheid en beschikbaarheid.
 Een goede monitoring is van belang, om daarmee over een langere periode
een beeld te laten zien en ook resultaten weergeeft van ingezette
veranderingen.

Ten aanzien van de lokale paragraaf is de Adviesraad positief over de inpassing
van de toegang voor jeugdhulp in het integraal Dorpsteam.
De Adviesraad vindt het van belang dat een goede aansturing van dit complexer
wordende Dorpsteam tot stand komt.
Daarnaast merkt de Adviesraad op dat een goede taak- functieomschrijving voor de
preventiewerker een adequate inzet ten goede komt
De Adviesraad Sociaal Domein Boekel brengt daarom ook een positief advies uit
over het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 en de Lokale Paragraaf.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Boekel
Walther van den Broek
voorzitter a.i.

