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BPR advies 'plan van aanpak
transformatie jeugdhulp'

0485 - 585 911

team Jeugd & Onderwijs

Geachte heer Stenssen,
Onder dankzegging voor uw schrijven van 12 juni jl., hebben wij kennis genomen van de
inhoud van uw brief.
Wij merken naar aanleiding van uw bevindingen als volgt op:
 Wij onderschrijven het belang van gedragenheid van het plan van aanpak door
alle gemeenten. Hiertoe is dit plan tot stand gekomen in samenwerking met de
gezamenlijke gemeenten en de zorgaanbieders. De portefeuillehouders jeugd
hebben in het Regionaal Bestuurlijk Overleg unaniem ingestemd met het
voorleggen van dit plan van aanpak aan de individuele colleges.
 Om de stabiele balans tot stand te brengen tussen de vraag van specifiek zorg en
het aanbod van de zorgaanbieders is niet alleen dit plan van aanpak van evident
belang maar wordt er momenteel tevens een onderzoek uitgevoerd naar de wijze
van inkoop van de zorg en de financiering daarvan.
 Inderdaad is het aantal zorgaanbieders groot, dit vormt dan ook een punt van
aandacht.
 Kwaliteit is een continue aandachtpunt en is blijvend onderwerp, zowel bij de
aanbesteding, de contracten, de relatiegesprekken met de inkooporganisatie e.a.
Ook wordt door cliëntervaringsonderzoek zicht gehouden op de kwaliteit. Verder
houdt de inspectie jeugdzorg toezicht op de inhoudelijke kwaliteit van de
jeugdzorg.
 In de nadere uitwerking van de transformatie opgaven zal voorzien worden in een
tijdpad.
 Bij de inkoop van jeugdzorg wordt rekening gehouden met de geografische ligging
van de gemeente Boxmeer.
 Bij het ‘doorverwijzen’, de toekenning van passende zorg is transparantie zeer
zeker een belangrijk aandachtspunt. Hier wordt ook naar gewerkt binnen ons
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Land van Cuijk.
U adviseert positief met betrekking tot de investering van het extra geld. Onder
verwijzing naar bovenstaande merken wij als volgt op:
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Zoals eerder aangegeven is de kwaliteit van jeugdzorg een continu
aandachtspunt.
Het tijdpad behoort tot de nadere uitwerking van het plan. Hiertoe wordt een
ambtelijke projectorganisatie ingesteld.
De afstemming tussen het CJG en andere verwijzers (Gecertificeerde instelling,
Veilig Thuis en huisartsen/medisch specialisten)is zeker van wezenlijk belang.
Zowel beleidsmatig op regionaal niveau alsook praktisch op sub regionaal niveau.
Wethouder Hendriks-van Haren is hiervoor ook in gesprek met de huisartsen uit
de gemeente Boxmeer. In het plan van aanpak is voor afstemming voorzien in
een overleg passende zorg, bedoeld voor periodieke en casuïstieke adequate
afstemming.
Wij zijn het eens met uw advies dat passende zorg zoveel mogelijk en zo dicht
mogelijk bij huis gezocht moet worden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Boxmeer
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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