Bundel van de Voorbereidende Vergadering van 28 november 2019
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Opening en vaststellen agenda
Agenda_Voorbereidende_Vergadering_28_november_2019.docx
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Spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De heer T. Engbers komt inspreken namens de stuurgroep Sport en Spel Reek.
Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering
Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2019. Deze
voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.
Sport en Spel Reek
Het traject Sport en Spel Reek is sinds medio 2017 van start gegaan. Het hoofddoel hierbij wordt in het
Visiedocument van de initiërende verenigingen als volgt beschreven: “Het minimal in stand houden en
verbeteren van de leefbaarheid in Reek door het behoud van de bestaande verenigingen en het versterken
van de onderlinge samenwerking”. In de tien daarvan afgeleide doelstellingen wordt onder andere gesproken
over het creëren van één centrale plek waar iedereen terecht kan om te sporten, te spelen of te ontmoeten.
Eén sociaal verzamel- en vertrekpunt voor sport en spel. Sport en Spel Reek is organisatorisch onafhankelijk
van de gemeente en financieel minimaal afhankelijk van de gemeente (beide voor borging en
toekomstbestendigheid).
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3.a

raadsvoorstel Sport en Spel Reek en oude locaties.docx
raadsbesluit Sport en Spel Reek.docx
Bijlage 1 raadsvoorstel risico's en kansen.docx
Presentatie gemeenteraad Sport en Spel Reek.pdf
10de begr.wijziging 2019 Sport en Spel Reek deel Raad.pdf
2de begrotingswijziging 2020 Sport en Spel Reek deel Raad.pdf
3.b

Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter
In de raadsvergadering van december 2016 is besloten om een integrale preventieagenda te gaan
ontwikkelen vanuit de methodiek van programmamanagement. Samen met Robuust hebben we in twee jaar
tijd toegewerkt naar een gedragen programmaplan ondertekend door 11 organisaties (GGD, ONS Welzijn,
BrabantZorg, Gemeente Landerd, Pantein, Optimus, Praktijk Jij & Ik, Zorgcoöperatie Zeeland,
Zorgcoöperatie Schaijk, Huisarts Schaijk en Bibliotheek Landerd). Zij hebben met elkaar afgesproken vanuit
een gelijkwaardig partnerschap te willen samenwerken op vier thema’s: preventie drugs & alcohol,
opvoeding, mantelzorg en eenzaamheid. 2019 was ons eerste uitvoeringsjaar waarin we samen activiteiten
hebben uitgevoerd op deze thema’s (en zo de preventieagenda hebben gevormd). Omdat dit een nieuwe
manier van samenwerken is, werken we met een leergeschiedenis i.p.v. een traditioneel vormgegeven
evaluatie. Deze leergeschiedenis geeft ons input voor waar we in fase 2 aan moeten werken om een
duurzame verandering te realiseren. Het basisdocument (de leergeschiedenis) gaat over het proces en het
partnerschap. De gerealiseerde activiteiten op de vier thema’s zijn terug te lezen in bijlage 2.
Maashorst Vooruit heeft vragen gesteld over agendapunt 3b Leergeschiedenis Samen Landerd, samen
beter. Deze vragen worden mondeling beantwoord in de voorbereidende vergadering.
Raadsvoorstel Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter fase 1 2019.docx
Raadsbesluit Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter fase 1.docx
20191029 Leergeschiedenis fase 1 SLSB.pdf
Bijlage 1 Doelen Inspanningen Netwerk .pdf
Bijlage 2 - de vier thema's .pdf
Bijlage 3 - Samen Landerd Samen Beter in de media.pdf
Vragen Maashorst Vooruit over Samen Landerd samen beter.pdf

3.c

Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023

In 2014 is in de regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om samen te werken op het gebied
van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze gemeenten hebben toen een beleidsplan jeugdhulp
vastgesteld. In 2018 is dit beleidsplan geëvalueerd en verlengd voor de duur van één jaar. De belangrijkste
conclusie was dat de transitie geslaagd is, maar de transformatie nog niet. De komende jaren ligt daarom de
focus op transformatie. De doelen en de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit Regionaal
beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant.
Het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant leggen we ter vaststelling voor aan de
gemeenteraden.
DS97 heeft vragen gesteld. Vanwege de korte voorbereidingstijd worden deze vragen mondeling
beantwoord in de voorbereidende vergadering.
Raadsvoorstel regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant.docx
Raadsbesluit regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 -2023.docx
Bijlage 1 Regionaal beleidsplan jeugd 2020 - 2023.pdf
Bijlage 2 Gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot beleidsplan jeugd
2020 - 2023.docx
Bijlage 3 Brief reactie op bevinden van ASD ten aanzien van het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020
- 2023.pdf
20191128 Vragen DS97 over het beleidsplan jeugd.pdf
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Opiniërende stukken
Er zijn geen opiniërende stukken.
Geagendeerde onderwerpen
Het Presidium heeft geen andere onderwerpen geagendeerd.
Ingekomen stukken
Voor zover daar behoefte aan is worden de ingekomen stukken die zijn gekoppeld aan de agenda van de
raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met ingekomen stukken A
t/m D (brieven en mails van inwoners en derden). Het procedurevoorstel over de afhandeling van de
ingekomen stukken staat op de raadsagenda.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke ingekomen
stukken men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten
tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden
voorgelegd staan bij dit agendapunt onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid
bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (komende) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen
over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing
van het besluit.
20191121 Lijst ingekomen stukken voor de raad 12 december - definitief.pdf

7

Raadsinformatiebrieven
Voor zover daar behoefte aan is worden de raadsinformatiebrieven die zijn gekoppeld aan de agenda van de
raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met
raadsinformatiebrieven.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke
raadsinformatiebrieven men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
20191115 Overzicht RIB RV 12 december - definitief.pdf
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9

Vragenhalfuurtje
Alle fracties/raadsleden kunnen over allerlei onderwerpen vragen stellen aan de betreffende
portefeuillehouder. Vanavond zijn alle wethouders aanwezig. Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de griffier, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk
kan voorbereiden.
Progressief Landerd wil donderdag in het Vragenhalfuurtje vragen stellen aan de wethouder over de brief die
die het bestuur van de stichting Dorpshuizen Landerd heeft gestuurd aan de gebruikers van de dorpshuizen.
Sluiting

1 Opening en vaststellen agenda
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Agenda Voorbereidende Vergadering
Datum

28-11-2019

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Omschrijving

De agenda is door het Presidium vastgesteld.
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Opening en vaststellen agenda

2

Spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.
De heer T. Engbers komt inspreken namens de stuurgroep Sport en Spel Reek.
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Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering
Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van
12 december 2019. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze
voorbereidende vergadering.

3.a

Sport en Spel Reek
Het traject Sport en Spel Reek is sinds medio 2017 van start gegaan. Het
hoofddoel hierbij wordt in het Visiedocument van de initiërende verenigingen
als volgt beschreven: “Het minimal in stand houden en verbeteren van de
leefbaarheid in Reek door het behoud van de bestaande verenigingen en het
versterken van de onderlinge samenwerking”. In de tien daarvan afgeleide
doelstellingen wordt onder andere gesproken over het creëren van één centrale
plek waar iedereen terecht kan om te sporten, te spelen of te ontmoeten. Eén
sociaal verzamel- en vertrekpunt voor sport en spel. Sport en Spel Reek is
organisatorisch onafhankelijk van de gemeente en financieel minimaal
afhankelijk van de gemeente (beide voor borging en toekomstbestendigheid).

3.b

Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter
In de raadsvergadering van december 2016 is besloten om een integrale
preventieagenda te gaan ontwikkelen vanuit de methodiek van

programmamanagement. Samen met Robuust hebben we in twee jaar tijd
toegewerkt naar een gedragen programmaplan ondertekend door 11
organisaties (GGD, ONS Welzijn, BrabantZorg, Gemeente Landerd, Pantein,
Optimus, Praktijk Jij & Ik, Zorgcoöperatie Zeeland, Zorgcoöperatie Schaijk,
Huisarts Schaijk en Bibliotheek Landerd). Zij hebben met elkaar afgesproken
vanuit een gelijkwaardig partnerschap te willen samenwerken op vier thema’s:
preventie drugs & alcohol, opvoeding, mantelzorg en eenzaamheid. 2019 was
ons eerste uitvoeringsjaar waarin we samen activiteiten hebben uitgevoerd op
deze thema’s (en zo de preventieagenda hebben gevormd). Omdat dit een
nieuwe manier van samenwerken is, werken we met een leergeschiedenis i.p.v.
een traditioneel vormgegeven evaluatie. Deze leergeschiedenis geeft ons input
voor waar we in fase 2 aan moeten werken om een duurzame verandering te
realiseren. Het basisdocument (de leergeschiedenis) gaat over het proces en
het partnerschap. De gerealiseerde activiteiten op de vier thema’s zijn terug te
lezen in bijlage 2.
Maashorst Vooruit heeft vragen gesteld over agendapunt 3b Leergeschiedenis
Samen Landerd, samen beter. Deze vragen worden mondeling beantwoord in
de voorbereidende vergadering.

3.c

Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023
In 2014 is in de regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om
samen te werken op het gebied van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze
gemeenten hebben toen een beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. In 2018 is dit
beleidsplan geëvalueerd en verlengd voor de duur van één jaar. De
belangrijkste conclusie was dat de transitie geslaagd is, maar de transformatie
nog niet. De komende jaren ligt daarom de focus op transformatie. De doelen
en de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit Regionaal beleidsplan
jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant.
Het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant leggen
we ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.
DS97 heeft vragen gesteld. Vanwege de korte voorbereidingstijd worden deze
vragen mondeling beantwoord in de voorbereidende vergadering.
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Opiniërende stukken
Er zijn geen opiniërende stukken.
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Geagendeerde onderwerpen
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Het Presidium heeft geen andere onderwerpen geagendeerd.
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Ingekomen stukken
Voor zover daar behoefte aan is worden de ingekomen stukken die zijn
gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019
vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met ingekomen stukken A t/m D
(brieven en mails van inwoners en derden). Het procedurevoorstel over de
afhandeling van de ingekomen stukken staat op de raadsagenda.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te
worden gemaild welke ingekomen stukken men wil bespreken, zodat de
portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is
de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die
door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan bij
dit agendapunt onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de
gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (komende)
raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de
buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele
toetsing van het besluit.
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Raadsinformatiebrieven
Voor zover daar behoefte aan is worden de raadsinformatiebrieven die zijn
gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019
vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met raadsinformatiebrieven.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te
worden gemaild welke raadsinformatiebrieven men wil bespreken, zodat de
portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
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Vragenhalfuurtje
Alle fracties/raadsleden kunnen over allerlei onderwerpen vragen stellen aan
de betreffende portefeuillehouder. Vanavond zijn alle wethouders aanwezig.
Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te
worden ingediend bij de griffier, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk
kan voorbereiden.
Progressief Landerd wil donderdag in het Vragenhalfuurtje vragen stellen aan
Pagina 3

de wethouder over de brief die die het bestuur van de stichting Dorpshuizen
Landerd heeft gestuurd aan de gebruikers van de dorpshuizen.
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3.a Sport en Spel Reek
1 raadsvoorstel Sport en Spel Reek en oude locaties.docx

Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Welzijn/sport
Wethouder Moritz Böhmer
4097-2016

Aan de Raad.
Onderwerp
Vaststellen kredieten voor realisatie Sport en Spel Reek
Advies
1. Onder gestelde voorwaarden in te stemmen met de realisatie van Sport en Spel Reek;
2. De eerder beschikbaar gestelde brutokredieten te verhogen met € 172.638 tot een
brutokrediet van € 3.397.453.
3. Een krediet van € 325.000 beschikbaar te stellen voor het slopen en bouwrijp maken
van en vergoeding voor de oude accommodatie van TV Reek en De Rekelhof en
afboeken boekwaarde Rekelhof;
4. Het college opdracht te geven de voorbereidingen te starten voor het realiseren van
woningbouw op de oude locatie van TV Reek en De Rekelhof
5. De 10e begrotingswijziging 2019 en de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen
Inleiding
Sport en Spel Reek
Het traject Sport en Spel Reek is sinds medio 2017 van start gegaan. Het hoofddoel hierbij
wordt in het Visiedocument van de initiërende verenigingen als volgt beschreven: “Het minimaal
in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Reek door het behoud van de bestaande
verenigingen en het versterken van de onderlinge samenwerking”. In de tien daarvan afgeleide
doelstellingen wordt onder andere gesproken over het creëren van één centrale plek waar
iedereen terecht kan om te sporten, te spelen of te ontmoeten. Eén sociaal verzamel- en
vertrekpunt voor sport en spel. Sport en Spel Reek is organisatorisch onafhankelijk van de
gemeente en financieel minimaal afhankelijk van de gemeente (beide voor borging en
toekomstbestendigheid).
Het toekomstige Sport en Spel Reek is een multifunctionele sportaccommodatie waar in ieder
geval voetbalvereniging Achilles Reek, Tennisvereniging Reek en Jong Nederland in samen
komen en gebruik van gaan maken. De sportzaal in Reek wordt gesloopt en in de nieuwbouw
komt een sportzaal/’beweegbox’ met directe verbinding aan het hoofdgebouw. De beweegbox
wordt in ieder geval gebruikt door Jong Nederland, enkele verenigingen en de basisschool. De
Beweegbox biedt als modern ingerichte en vormgegeven sportzaal veel mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruikt (denk aan kinderfeestjes, sport-/beweeg-/activiteitenaanbod voor
speciale doelgroepen, groepslessen dans/yoga/etc.).
In het hoofdgebouw komen alle functies samen in een gezamenlijk horeca gedeelte met ook
diverse vergaderruimten. Alle gebruikers delen de beschikbare was-/kleedkamers in het
hoofdgebouw.
In en met de nieuwe accommodatie wordt ruimte bespaard ten opzichte van de drie huidige
sportaccommodaties die in Reek in gebruik zijn. Ook is er de mogelijkheid om sportaanbod van
de verenigingen voor langere termijn te behouden én is er mogelijkheid tot uitbreiding van het
sport- en beweegaanbod voor Reek. De verenigingen gaan meer samenwerken en gezamenlijk
van grote maatschappelijke waarde zijn voor Reek.
Karakteristiek voor het traject Sport en Spel Reek is de samenwerking tussen de initiatief
nemende verenigingen (Achilles, Tennisvereniging, Jong Nederland) enerzijds en de gemeente
anderzijds. Daarbij is de insteek om gezamenlijk de plannen voor nieuwbouw te definiëren en in
de realisatie en exploitatie veel verantwoordelijkheid bij de verenigingen en de kern Reek zelf
neer te leggen. Het vormen van een beheerorganisatie die een cruciale rol zal spelen in de

bouw en structureel verantwoordelijk zal zijn voor beheer en exploitatie is daarbij een concreet
doel en vereiste.
Programma van Eisen
Het PvE is ontstaan vanuit samenwerking tussen de initiërende verenigingen en de gemeente.
Er is een specifieke en vaste werkgroep voor in het leven geroepen. Het originele PvE ‘model
A’, wat optelde tot een investering van ruim €4,2 miljoen (bruto, afgerond) bleek onmogelijk te
realiseren. Grootste struikelblok in deze was de hoge investering (ruim €1,4 miljoen) waar de
verenigingen zelf voor aan de lat stonden. Het huidige PvE ‘model B’ telt op, na diverse
aanpassingen en bezuinigingen, tot een totale investering van €3,4 miljoen (bruto, afgerond).
Naast de aanpassingen/bezuinigingen is er in model B naar een andere verdeling van kosten
van de investering gekeken. De gemeente neemt, ten opzichte van het ‘model A’, meer
investeringslasten voor haar rekening. In het bijzonder gaat het om de investering voor
horeca/vergader/multi-ruimtes in het hoofdgebouw. Dit vertaalt zich in huur voor de
beheerstichting (dus de verenigingen).
Aanvullend op het PvE zijn er de volgende gemeentelijke kosten begroot, te weten: aankoop
extra grond, uitvoering bestemmingsplan- en bouwprocedure, ondersteuning/advisering
verenigingen in oprichting beheerorganisatie, ondersteuning/advisering verenigingen in
uitvoeren bouwheerschap en post onvoorziene kosten.
Langdurige en grondig proces doorlopen
Het raadsvoorstel (als resultaat) is tot stand gekomen naar aanleiding van een langdurig
proces. Hierin is een grondige zoektocht doorlopen ten aanzien van het definitief vaststellen van
het Programma van Eisen, de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting. Er liggen
diverse onderzoeksrapporten en (visie)documenten aan ten grondslag met daarbij afspraken en
uitgangspunten voor het proces en resultaat. Er zijn uiteenlopende scenario’s verkend waarin
wensen en behoeften voor de nieuwbouw en de toekomstige exploitatie(lasten) zijn afgezet
tegen de financiële mogelijkheden (voor alle betrokken partijen).
Stappen proces met besluitvorming hierbij:
 16 mei 2017; Toekomstbestendigheid buitensportaccommodaties, projectvoorstel +
plan van aanpak vastgesteld door college. Specifiek met ‘bijlage 3 kaders Reek’.
(Sport en Spel Reek een van de deelprojecten, als gevolg van
Dorpsontwikkelingplan Reek én conclusies vanuit het rapport van het Mulier Instituut
‘een toekomstbestendige buitensport in Landerd’);
 November 2017; Oplevering ‘Haalbaarheid sportaccommodatie Reek,
Visiedocument’ door initiërende verenigingen, als “contractstuk tussen de
initiatiefnemers en als toetsingskader tijdens de eventuele definitie-, ontwerp-, en
realisatiefase”;
 11 december 2017; college onderschrijft visiedocument, geeft opdracht voor starten
definitiefase met begeleiding van SSNB (raad geïnformeerd via RIB december
2017);
 Januari 2018; eerste stuurgroep bijeenkomst o.l.v. procesbegeleiding SSNB. Tevens
werkgroepen ‘Sport en Spel’, ‘Accommodatie’, ‘Exploitatie & Organisatie’ en
‘Communicatie’ gevormd. Kaders voor vervolg vastgesteld (verslag). De
werkgroepen zijn divers samengesteld door vertegenwoordigers vanuit het dorp, de
verenigingen en gemeente;
 Juli 2018; verstrekken gemeentelijke opdracht (op advies van en aanvullend op
procesbegeleiding door SSNB) aan ICS adviseurs om te assisteren bij berekening
investering en exploitatie en tevens de verkenning van verschillende scenario’s in
verband met de toekomstige exploitatie;
 26 augustus 2019; collegevoorstel t.a.v. afronding definitiefase Sport en Spel Reek,
geen besluit over investering. Wel besluit informeren raad stand van zaken via RIB).



September 2019; verstrekken opdracht financieel adviseur BMC in belang van
financiële doorrekening, second opinion en toetsing financiële overzichten met alle
betrokken partners.

Huidige stand van zaken van het traject
In september 2019 is de raad per Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken
omtrent de definitiefase van Sport en Spel Reek. Hierin werd beschreven dat de
overeenstemming en vaststelling van de investerings- en exploitatiebegroting nabij was. Enkele
cruciale details in de cijfers dienden echter nog onderzocht te worden.
Gedurende de maanden september en de eerste helft van oktober is er onder leiding van een
financieel expert grondig onderzoek verricht naar de cijfers en zijn diverse gesprekken gevoerd
met de verenigingen en gemeente. Voor iedere betrokken partij is nu duidelijk welke kosten in
rekening worden gebracht en waarvoor deze dienen. Met iedere betrokken partij is tegelijkertijd
een controle gedaan op de haalbaarheid van het kunnen dekken van deze kosten.
(detail informatie berekening exploitatie: zie bijlage 3).
Vooruitlopend op een positief raadsbesluit zijn, na het definitief worden van de investerings- en
exploitatiebegroting, de resterende onderdelen van de definitiefase in gang gezet (te weten:
oprichting van de beheerorganisatie met uitwerking businessplan en afspraken onderling met
gemeente, de bestemmingsplanprocedure en de voorbereidende bouwprocedure). Uitgaande
van positieve resultaten op deze onderdelen zou richting het einde van het kalenderjaar 2020
gestart kunnen worden met de sloop van de huidige accommodatie Achilles Reek en de
nieuwbouw van Sport en Spel Reek. In verlengde van de nieuwbouw kan ook de sloop en
bouwrijp maken van de overige accommodaties in gang gezet worden (tenniscomplex en
Rekelhof).
Perceel Landbouwgrond Mgr. Borretstraat
In de realisatie van het PvE is de aankoop van extra grond noodzakelijk. Dit heeft te maken met
de verhuizing van de tennisvereniging Reek en de aanleg van tennisbanen bij het nieuw te
realiseren hoofdgebouw en naast de bestaande voetbalvelden. Een gedeelte van de
landbouwgrond aan de Mgr. Borretstraat, grenzend aan het huidige perceel van de
sportaccommodatie in Reek is hiervoor geschikt en beschikbaar.
Oude accommodaties
Met het realiseren van de nieuwbouw komen twee accommodaties vrij, te weten het
tenniscomplex van de TV Reek (Scheenen 7) en het gebouw van De Rekelhof (Scheenen 6, in
gebruik door Jong Nederland en Jij&Ik). Beide kunnen gesloopt en bouwrijp worden gemaakt
(toekomstige grondexploitatie).
Beoogd effect
1. Een toekomstbestendige sportaccommodatie met divers sport en beweegaanbod voor
Reek;
2. Sport en Spel Reek en de toekomstige beheerorganisatie zekerheid verschaffen over de
beschikbare en noodzakelijke gemeentelijke financiële bijdrage in de investering en de
exploitatie;
3. Heldere verwachtingen scheppen ten aanzien van de opgaven die er nog liggen
alvorens de realisatiefase daadwerkelijk gestart kan worden;
4. Voorwaarden creëren om de oude accommodaties te kunnen slopen en kansen te
benutten voor toekomstige grondexploitatie.

Argumenten
1.1 Nieuwbouw Sport en Spel Reek van belang voor leefbaarheid en toekomstbestendig
sport- en beweegaanbod
Vanaf mei 2017 is, als een van de onderdelen van het project toekomstbestendigheid
buitensport, de sport en spelaccommodatie voor Reek een belangrijk thema. Het draait
hierbij om het behouden van een divers sport en beweegaanbod voor de kern Reek op
de lange termijn. Er is een belangrijke rol van sporten en bewegen in het borgen van de
leefbaarheid. De nieuwe accommodatie dient een brede rol in het dorp te hebben. De
verenigingen zijn toekomstbestendig en vervullen een belangrijke maatschappelijke rol.
1.2 Actieve rol van de verenigingen met verbinding dorpsontwikkeling
De initiërende verenigingen zijn mede vanuit het dorpsontwikkelingsplan Reek gaan
werken aan een eigen visiedocument. Het visiedocument geeft antwoord op vragen over
het initiatief (nieuwbouw sport- spel accommodatie). Het beschrijft de bijdrage van de
nieuwbouw in het behouden en vergroten van de leefbaarheid, de voordelen van
samenwerking en synergie én aanwezigheid van draagvlak binnen de verenigingen.
“Het visiedocument fungeert als ‘contractstuk’ tussen de initiatiefnemers en als
toetsingskader tijdens de eventuele definitie-, ontwerp-, en realisatiefase”. Vanaf eind
2017 is er binnen de stuurgroep en diverse werkgroepen actief samengewerkt door
diverse betrokkenen vanuit de verenigingen en de gemeente.
1.3 Sport en Spel Reek speerpunt in coalitieakkoord
Met het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’, 2018-2022, is ten
aanzien van ‘toekomstbestendige voorzieningen’ het realiseren van een multifunctionele
sport- en spelvoorziening in Reek als actiepunt benoemd. Er is en wordt veel in het werk
gesteld om het traject tot een goed einde te brengen. Bij het realiseren van
toekomstbestendige voorzieningen in krachtige kernen is het van belang dat er sterke
verenigingen betrokken zijn die zich hiervoor inzetten en mede verantwoordelijkheid
dragen.
1.4 De sport- en spelaccommodaties in Reek worden geconcentreerd op één plek.
Dit past binnen de principes van zuinig ruimtegebruik. Ook brengt dit voordelen met zich
mee omdat veel voorzieningen door verschillende verenigingen kunnen worden
gebruikt, zoals het parkeerterrein, kantine etc. Daarbij is de ontmoetingsfunctie bij één
accommodatie sterker dan een verspreiding op verschillende locaties.
1.5 Investeringsbegrotingen definitief vastgesteld en akkoord door betrokken partijen
Er is, onder voorbehoud van een besluit gemeenteraad, een overeenstemming bereikt
binnen de stuurgroep (besturen verenigingen en vertegenwoordiging gemeente) over
het PvE en het voorstel over hoe de investeringslasten te verdelen zijn tussen de
gemeente en de verenigingen. In de totale investering van afgerond €3.360.000 miljoen
is deze verdeling (bruto bedragen):
- Gemeente: €3.045.000,- (hoofdgebouw, sportzaal/beweegbox, opslag, LED voetbal,
terrein Jong Nederland, tijdelijke voorzieningen achilles, duurzaamheid, diversen)
- Verenigingen: €315.000,- + deel zelfwerkzaamheid (inrichting/aankleding
hoofdgebouw, inrichting terrein, volledige terrein tennis incl LED).
Bij bovenstaande verdeling wordt afgeweken van gemeentelijke uitgangspunten voor de
samenwerking met verenigingen in de nieuwbouw van sportaccommodaties. Er wordt
door de gemeente óók geïnvesteerd in horeca/vergader-gerelateerde ruimtes van het
hoofdgebouw. Het gaat hierbij puur en alleen om de bouw van de ruimtes. Alle vormen
van inrichting en aankleding vallen hier buiten. Deze komen voor rekening van de
verenigingen/beheerorganisatie.
1.6 Beheerorganisatie betaalt vergoeding voor gebruik van hoofdgebouw
De gemeente heeft de grond en de opstallen van Sport en Spel Reek in eigendom. De
beheerorganisatie wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud.
Hiervoor zal een exploitatiebijdrage geleverd worden door de gemeente. Tegelijkertijd

dient de beheerorganisatie huur te betalen voor het gebruik van het hoofdgebouw. Dit
als gevolg van het feit dat de gemeente deze nu financiert en in eigendom heeft. Enige
uitzondering hierop zijn de opstallen tennisbanen (investering door en eigendom van TV
Reek).
1.7 Beheerorganisatie met bouwheerschap en voor btw compensatie is bindende
voorwaarde
Zoals gesteld wordt nadrukkelijk geadviseerd om voorwaarden te stellen aan het
beschikbaar stellen van de krediet. In de nieuwbouw Sport en Spel Reek is vanaf
beginsel het doel geweest om de verenigingen zelf meer verantwoordelijkheid te geven
in het beheer en de exploitatie. Hiervoor dient een beheerorganisatie opgericht te
worden.
Sport en Spel Reek dient een beheerorganisatie met juridische status te hebben. Het
bestuur dient optimaal samengesteld en voorbereid te zijn op de taken ten aanzien van
de investering en exploitatie:
a. Investering: de beheerorganisatie dient een BOSA aanvraag (in belang van btw
compensatie) in te dienen (z.s.m. in 2020);
b. Investering; de beheerorganisatie dient bouwheer te zijn, tevens in het belang
van de btw compensatie;
c. Exploitatie: de beheerorganisatie dient de verantwoordelijkheid voor het beheer
en de exploitatie van Sport en Spel Reek op zich te kunnen nemen na
oplevering, ondersteund door een concreet businessplan (aansluitend op
visiedocument en dorpsvisie Reek) en met heldere afspraken in samenspraak
met de gemeente Landerd.
1.8 Besluitvorming van belang voor voortgang traject
De afronding van de definitiefase en start van de realisatiefase is nabij. We willen
hiervoor kunnen starten met de oprichting van een beheerorganisatie, de
bestemmingsplan- en bouwplanprocedure en het indienen van de BOSA aanvraag (in
belang van btw compensatie). Zonder een besluit, en daarmee duidelijkheid over de
financiële haalbaarheid, is het nemen van vervolgstappen niet mogelijk.
2.1 Het beschikbare krediet dient gelijk te zijn aan de definitieve bruto investering
Om de beschikbare krediet gelijk te stellen aan de bruto investering dient deze ietwat
verhoogd te worden ten opzichte van het krediet wat tot op heden beschikbaar is.
3.1 Mogelijkheden grondexploitatie op vrijkomende locaties TV Reek en Rekelhof
Met de realisatie van de nieuwbouw dient rekening gehouden te worden met kosten
voor het slopen en bouwrijp maken van de locatie van het tenniscomplex TV Reek aan
de Scheenen 7 en de Rekelhof aan de Scheenen 6. Op beide locaties is toekomstige
grondexploitatie mogelijk. Door het nemen van dit besluit kunnen de kosten ten laste
van de toekomstige grondexploitatie gebracht worden.
4.1 De achterlaatlocatie is zeer geschikt voor woningbouw.
De locatie is gelegen in het hart van het dorp en biedt kansen voor het realiseren van
woningbouw. De voorbereidingen voor woningbouw worden getroffen wanneer meer
zicht is op een succesvolle afronding van de planologische procedure. Door het nemen
van dit besluit kunnen de kosten ten laste van de toekomstige grondexploitatie gebracht
worden.
5.1 De krediet Sport en Spel Reek wordt structureel in de begroting opgenomen
Door het beschikbaar stellen van de kredieten en het vaststellen van de
begrotingswijzigingen 2019 en 2020 geeft de gemeenteraad aan het college de
benodigde budgetten om Sport en Spel Reek te realiseren. En aan de beheerstichting
om het gebouw te exploiteren. Tevens zekerheid voor de verenigingen over de
definitieve maximale bijdrage van de gemeente.

Kanttekeningen
1. Gemeentelijke investering in horeca niet gebruikelijk
In eerdere en vergelijkbare trajecten rondom nieuwbouw van buitensportaccommodaties
heeft de gemeente niet geïnvesteerd in horeca en/of andere ‘niet-sport’ gerelateerde
onderdelen. Voor Sport en Spel Reek is dit ook vanaf het begin (zie ook Plan van
aanpak Toekomstbestendigheid buitensport) als uitgangspunt gehanteerd. In het belang
van het slagen van het traject, het realiseren van krachtige kernen met
toekomstbestendige voorzieningen wordt hier in het geval van Sprot en Spel Reek
bewust van afgeweken. De mogelijke precedentwerking hiervan dient (h)erkend te
worden. Het feit dat er in deze situatie huurkosten in rekening worden gebracht maakt
dat de precedentwerking deels geneutraliseerd wordt.
2. Kosten in exploitatie nemen toe
Als gevolg van het grotere gemeentelijke aandeel in de investering en het feit dat de
gemeente eigenaar wordt van het gehele hoofdgebouw (waar het oorspronkelijke doel
was om het eigendom van de kantine aan de verenigingen over te dragen), stijgen
tevens de structurele lasten. Dit in vergelijking met de lasten van sporten en bewegen in
Reek in de huidige begroting.
3. Toekomstbestendigheid nieuwe accommodatie en exploitatie onzeker
Sport en Spel Reek is voor een belangrijk gedeelte vormgegeven vanuit de conclusies
van het rapport van het Mulier Instituut. In het belang van de toekomstbestendigheid van
de buitensport in Reek zijn er enkele kaders gesteld. Hierbij is rekening gehouden met
de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in Reek. In het visiedocument
van de initiërende verenigingen wordt tevens gesteld dat men financieel minimaal
afhankelijk dient te zijn van de gemeente in het belang van borging en
toekomstbestendigheid. Kijkende naar het huidige voorstel voor de investering en
exploitatie van Sport en Spel Reek blijkt dat de exploitatie in grote mate afhankelijk is
van de gemeentelijke bijdrage. De verenigingen/beheerorganisatie draagt minder eigen
verantwoordelijkheid dan beoogd. In het aantal voetbalvelden en tennisbanen is tevens
de vraag of Sport en Spel Reek niet te ruim in de voorzieningen zit richting de toekomst.
Hier staat tegenover dat de verenigingen overtuigd zijn van de noodzaak van deze
voorzieningen en zij aangeven te zullen investeren in hun toekomstbestendigheid
(waaronder voldoende actieve leden/klanten).
4. Grote afhankelijkheid van de op te richten beheerorganisatie
Sport en Spel Reek diende als accommodatie zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de
brede dorpsfunctie. Mede daarom was het een bewuste keuze om meer
verantwoordelijkheid bij het dorp en de verenigingen in Reek neer te leggen. Men wil
zelf organisatorisch onafhankelijk zijn van de gemeente. Men is het erover eens dat de
oprichting van een beheerorganisatie hierbij noodzakelijk is. Enigszins zorgwekkend is
de korte beschikbare periode om de oprichting tot stand te brengen en het feit dat er tot
op heden nog onduidelijkheid is t.a.v. beschikbaarheid en kwaliteit van potentiele
bestuursleden. De exploitatie zoals nu berekend, moet in de praktijk nog waargemaakt
worden. Dit is hoe dan ook een flinke opgave en het hebben van de juiste mensen op de
juiste plekken is cruciaal.
Het bouwheerschap en indienen van de BOSA aanvraag komt hier -voorafgaand aan de
daadwerkelijke in gebruik name- nog bij. Vanwege het belang van een goede
beheerorganisatie is het slagen hiervan als cruciale voorwaarde opgenomen in het
raadsvoorstel. Indien er geen beheerorganisatie opgericht wordt, bijvoorbeeld wanneer
er onvoldoende gekwalificeerde bestuurders worden gevonden, kan de nieuwbouw niet
gestart worden. Het beheer en de exploitatie van het sportpark kan dan niet
georganiseerd worden.
5. Btw compensatie wordt niet of niet volledig gerealiseerd
De BOSA regeling is een landelijke regeling waar alle verenigingen en stichtingen
jaarlijks aanspraak op kunnen doen wanneer het gaat om investeringen in
sportaccommodaties. Voor het jaarlijkse budget van de regeling geldt: op=op. Vanaf de

eerste week van januari kunnen aanvragen ingediend worden. Hierbij gelden twee
risico’s:
a. Beschikbare budget is al vroeg volledig besteed, cruciaal om daarom vooraan in de
rij te staan;
b. De ingediende aanvraag wordt afwijkend beoordeeld. Als gevolg hiervan kan het zijn
dat er minder btw compensatie toegezegd wordt dan waar rekening mee is
gehouden.
De gemeente kan via de SPUK regeling jaarlijks btw gecompenseerd krijgen. Hierbij
geldt ook dat het jaarlijkse beschikbare budget voor gemeenten overvraagd kan worden.
In dat geval wordt de btw compensatie procentueel naar beneden bijgesteld.
In de investerings- en exploitatiebegroting is rekening gehouden met btw compensatie
vanuit BOSA en SPUK.
6. Onzekerheid over planning en uitkomst bestemmingsplanprocedure
Tot op heden hebben er nog geen onderzoeken plaatsgevonden in het kader van de
planologische procedure. De uitkomsten van de onderzoeken met betrekking tot
bijvoorbeeld flora- en fauna, archeologie of bodem zijn vooraf niet te voorspellen. Dit
geldt ook voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden die onderdeel zijn van de
planologische procedure. Er kan vertraging in het proces optreden om diverse redenen.
Hierbij geldt als specifiek aandachtspunt het feit dat per 1 januari 2021 de
Omgevingswet van kracht wordt. Dit heeft inhoudelijke gevolgen voor de planologische
procedure, namelijk dat er na de genoemde datum geen ontwerp bestemmingsplan
maar een ontwerp omgevingsplan in procedure dient te worden gebracht. Gelet op de
planning van het project zijn de voorbereidingen gericht op het opstellen van een
omgevingsplan.

Financiën
De realisatie van sport en spel Reek bestaat uit een aantal onderdelen:
1. De investering in het nieuw sportcomplex Sport en Spel Reek
2. De investering c.q. lasten voor de oude locatie TV Reek en De Rekelhof
3. De gevolgen voor de exploitatielasten van de gemeente
De uitgangspunten die de basis vormen voor de financiële opzet van Sport en Spel Reek zijn
opgenomen in bijlage 1.
In deze bijlage zijn ook de (financiële) risico’s en kansen opgenomen.
1. De investering in het nieuw sportcomplex Sport en Spel Reek
Aan de raad wordt gevraagd een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 3.397.453.
Uitgangspunt is dat de Btw-voordelen (BOSA) ten gunste van de gemeente komen. De netto
investering bedraagt dan € 2.862.623.Deze investering is als volgt opgebouwd:
Investering Sport en Spel Reek
Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accommodatie
Sportzaal
Tijdelijke voorzieningen
Voetbalvelden
Tennis
Jong Nederland
Openbaar gebied
Algemene
kosten/Grondaankoop/Architect

Totale investering
Verwachte uitkering BOSA
Verwachte teruggave btw
Totale investering na BOSA en
btw teruggave

€
€
€
€
€
€
€
€

Investering
(incl. btw)
1.577.854
822.242
74.604
114.345
8.894
32.620
122.588
644.306

€
€
€
€

3.397.453
-448.879
-85.951
2.862.623

Kapitaallasten
vanaf 2022
€
47.336
€
24.667
€
0
€
3.430
€
489
€
1.794
€
4.699
€
15.504
€
€
€
€

97.919
-14.295
-2.578
81.046

In de tabel hieronder zijn de al geraamde lasten in de begroting 2020 opgenomen:
Beschikbaar in de begroting
Omschrijving
1. Toekomstbestendigheid
buitensportaccommodaties
2. Sport en Spel Reek
gebouw
(begroting 2018)
3. Sport en Spel Reek
installaties
(begroting 2018)
4. Sport en Spel Reek
(begroting 2020)
Totaal

€

Investering
(incl. btw)
564.815

Kapitaallasten
vanaf 2022
€
32.008

€

750.000

€

22.363

€

250.000

€

17.795

€

1.660.000

€

76.083

€

3.224.815

€

148.249

Het bovenstaande betekent:
 Het in de begroting 2020 opgenomen krediet ad € 3.224.815 wordt verhoogd met
€ 172.638 tot bruto € 3.397.453.
 Het in de begroting 2020 opgenomen krediet ad € 3.224.815 wordt netto € 2.862.623.
Dit is een verlaging met € 362.192.
 De in onze exploitatie geraamde kapitaallasten kunnen van € 148.249 met € 67.203
worden verlaagd tot € 81.046. Dit voordeel is dan beschikbaar voor tekorten in de
exploitatie (zie onder 3).
 In de begroting 2020 is er van uitgegaan dat de afschrijving van de nieuwbouw start in
2020/2021. Dit schuift op naar 2022. Dit betekent forse voordelen in 2020/2021 (zie
onder 3).
2. De investering c.q. lasten voor de oude locatie TV Reek en De Rekelhof
Kosten voor de oude locatie van TV Reek en De Rekelhof
Omschrijving
Bedrag
Vergoeding TV Reek voor
€
170.000
verlaten oude locatie
Sloop/bouwrijp maken oude
€
66.000
locatie TV Reek
Sloop/bouwrijp maken De
€
33.000
Rekelhof
Afboeken boekwaarde De
€
56.000
Rekelhof
Totaal
€
325.000
Deze kosten worden uiterlijk gemaakt op het moment dat de oude locaties worden verlaten (TV
Reek waarschijnlijk eerder). Deze oude locatie kan worden gebruikt voor woningbouw.
De kosten ad € 325.000 genoemd in bovenstaande tabel kunnen worden geactiveerd en
worden ingebracht in deze toekomstige GREX als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Deze zijn:
 De gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie
voor een concreet en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie
 De gebiedsontwikkeling mag niet conflicteren met bedreigingen die de ontwikkeling in de
weg kunnen staan, bijvoorbeeld op gebied van milieu of bereikbaarheid
 De visie mag niet strijdig zijn met het beleid van de provincie of het rijk
 Er is betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid
 Het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor woningbouw
 Periodiek (eens in de twee jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens
de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente
onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.
Dit betekent dat op korte termijn de visie en ontwikkeling in gang gezet moet worden. Alleen
dan kunnen de genoemde bedragen, na uitbetaling of afboeking, worden geactiveerd en
worden ingebracht in de toekomstige GREX.
Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan op het moment dat er wordt uitbetaald/gesloopt etc.
dan moeten zij alsnog in één keer worden afgeboekt t.l.v. de gewone exploitatie. Vooralsnog
gaan wij er van uit dat woningbouw op deze locatie wordt gerealiseerd na 2022. In de
besluitvorming van dit raadsvoorstel is daarom opgenomen dat het college de opdracht krijgt de
voorbereidingen te starten voor het realiseren van woningbouw op de oude locatie van TV Reek
en De Rekelhof.
Uiteraard zal de uiteindelijke GREX meer kosten bevatten, zoals kosten voor onderzoeken,
bestemmingsplankosten, aanleg openbaar gebied etc.

Door het slopen van De Rekelhof kan ook de voorziening voor onderhoud vrijvallen. Deze
bedraagt per 1-1-2022 € 41.289. Ook de voorzieningen voor onderhoud oude gymzaal Reek ad
€ 38.529 en oude kleedaccommodatie van Achilles ad € 35.869 vallen per 31-12-2021 vrij.
Deze bedragen komt dan ten gunste van de exploitatie 2021 (jaarrekening 2021) en bedragen
in totaal € 115.687.
3. De gevolgen voor de exploitatie van Landerd
De realisatie van Sport en Spel Reek heeft ook aanvullende gevolgen voor onze exploitatie.
Uitgangspunt is dat wij een bijdrage verstrekken in de exploitatielasten van Sport en Spel Reek.
De gevolgen zijn dan:
-/- = voordelig

2019

Bijdrage in
exploitatietekort
beheerorganisatie

2020

2021

2022

2023

€

0 €

0 €

0 €

77.849 €

77.849

Bijdrage in
exploitatietekorten
verenigingen
*

€

0 €

0 €

0 €

65.068 €

65.068

Exploitatielasten
gemeente
accommodatie

€

0 €

0 €

0 €

110.187 €

110.492

Vergoeding
****
bewegingsonderwijs

€

0 €

0 €

0 €

18.000 €

18.000

Huurvergoeding

€

0 €

0 €

0 €

-115.030 €

-115.030

Specifieke uitkering
Stimulering Sport

€

0 €

0 €

0 €

-9.000 €

-9.000

Totaal nieuwe
exploitatie

€

0 €

0 €

0 €

147.074 €

147.379

0 €

0 €

0 €

-115.182 €

-114.758

*

**

Af: Huidige
exploitatielasten
gemeente
accommodatie

€

Af: Vrijval voorziening
oude accommodaties

€

0 €

0 €

-115.687 €

0 €

0

Totaal huidige
exploitatie

€

0 €

0 €

-115.687 €

-115.182 €

-114.758

Tekort exploitatie ***

€

0 €

0 €

-115.687 €

31.892 €

32.621

Overschot geraamde
kapitaallasten

€

-29.731 €

-46.225 €

-136.257 €

-67.203 €

-66.151

€

€

€

€

€

Totale gevolgen
€
exploitatie
*****

-29.731 €

-46.225 €

-251.944 €

-35.311 €

-33.530

Dit betekent:
 Dat we vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 147.000 (zie **) exploitatielasten hebben
voor Sport en Spel Reek.
 Dat dit een stijging is van € 32.000 (zie ***) ten opzichte van de huidige exploitatielasten.
 De bijdragen in de exploitatietekorten van de beheerorganisatie ad € 77.849 en de
verenigingen ad € 65.068 in totaal € 143.000 bedragen (zie *).
 Dat er aanvullend hierop voor bewegingsonderwijs een bedrag van € 18.000 (zie ****)
aan de beheerorganisatie wordt betaald. Dit is een voorlopig bedrag (zie bijlage
financiële uitgangspunten, punt 9). Als deze bijdrage wijzigt, wordt ook het
exploitatietekort van de beheerorganisatie met hetzelfde bedrag gewijzigd.
 Dat er in totaal maximaal € 161.000 (€ 143.000 + € 18.000) aan de verenigingen en
beheersorganisatie ter beschikking wordt gesteld.
 Dat het positieve resultaat voor onze begroting ten gunste van het begrotingssaldo
2019-2023 komt (zie *****). Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de risico’s voor de
verenigingen, de beheersorganisatie en de gemeente zoals zijn beschreven in bijlage 1.
Deze kunnen dit resultaat nog aanzienlijk beïnvloeden mochten de risico’s (gedeeltelijk)
bewaarheid worden.
De kredieten en wijzigingen voor 2019-2023 zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging van
2019 en de 2e begrotingswijziging van 2020.
Tot slot wordt ingegaan op informatie over dit krediet conform afspraken die zijn vastgelegd in
de notitie “waardering en afschrijving vaste activa” of de “financiële verordening gemeente
Landerd 2018” voor zover daar eerder in dit voorstel niet op is ingegaan.
Deze zijn:
 Er is een bedrag voor onvoorziene uitgaven in het krediet opgenomen ad € 60.000
 De investering is onderverdeeld in deelkredieten in verband met verschillende
afschrijvingstermijnen. Gebouwen 40 jaar, openbaar gebied 30 jaar, sportvelden 20 jaar,
tijdelijke voorziening 15 jaar. Omdat de vervanging van installaties is opgenomen in het
groot onderhoud worden deze ook in 40 jaar afgeschreven. Dit wijkt af van de notitie (15
jaar).
 Voor de investering en exploitatie gelden verschillende btw-regimes, o.a. btwcompensabel, SPUK en BOSA.
 Er worden geen interne uren aan het krediet toegerekend
 Voor de realisatie van dit project zal een geldlening afgesloten moeten worden. Met de
rentelasten daarvan is in de lastenberekening rekening gehouden.
Afstemming gemeente Uden
Het raadsvoorstel “Sport en spel Reek” is akkoord. Het project is in het coalitieakkoord van de
gemeente Landerd “Krachtige kernen in de Maashorst” onder de naam “Realisatie van een
multifunctionele sport en spelvoorziening in Reek” opgenomen.
Ook financieel-technisch past dit project binnen de afgesproken financiële budgetten. De in het
advies genoemde kanttekeningen vormen wel een aandachtspunt voor de toekomst.
Communicatie
- De stuurgroep Sport en Spel Reek komt op 28 oktober bijeen, wordt geïnformeerd over
het collegebesluit en raadsvoorstel en er wordt gestart met het oprichten van de
beheerorganisatie;
- De initiërende verenigingen (o.l.v. de werkgroepen) bij Sport en Spel Reek zullen zelf
zorgen voor het tijdig betrekken en informeren van de eigen achterban en in het
bijzonder de omwonenden (met ook betrokkenheid/ondersteuning gemeente);
- De communicatiewerkgroep blijft gedurende het traject berichtgeving verzorgen waar
nodig/wenselijk;
- Standaard communicatie rondom de bestemmingsplanprocedure vindt plaats.

Uitvoering
Bijlage(n)
1. Financiële uitgangspunten, risico’s en kansen

Zeeland, 20 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans

1 raadsbesluit Sport en Spel Reek.docx

RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 4097-2016

Agendapunt: Vaststellen kredieten voor realisatie Sport en Spel Reek
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 22 oktober 2019;
B E S L U I T:
1. Onder gestelde voorwaarden in te stemmen met de realisatie van Sport en Spel Reek;
2. De eerder beschikbaar gestelde brutokredieten te verhogen met € 172.638 tot een
brutokrediet van € 3.397.453;
3. Een krediet van € 325.000 beschikbaar te stellen voor het slopen en bouwrijp maken
van en vergoeding voor de oude accommodatie van TV Reek en De Rekelhof en
afboeken boekwaarde Rekelhof;
4. Het college opdracht te geven de voorbereidingen te starten voor het realiseren van
woningbouw op de oude locatie van TV Reek en De Rekelhof;
5. De 10e begrotingswijziging 2019 en de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 12 december 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Bijlage 1
Financiële uitgangspunten, (financiële) kansen en risico’s Sport en Spel Reek
(behoort bij raadsvoorstel Sport en Spel Reek, raad 12 december 2019)
Financiële uitgangspunten raadsvoorstel
Voor de berekening van de lasten is uitgegaan van c.q. is het volgende van belang:
1. Startdatum bouw kwartaal 4 van 2020 met als bouwheer de
Beheerorganisatie
2. Gereedkomingsdatum Sport en Spel Reek 1-1-2022.
3. De benodigde tijdelijke voorziening wordt aangekocht. Afschrijven in 2021 op
basis 15 jaar en na 1-1-2022 verkoop. Deze verkoop dekt dan de
boekwaarde (risico)
4. Fiscale gevolgen zoals BOSA en BTW zijn op hoofdlijnen uitgewerkt.
5. Bosa en Btw worden door de bouwheer (beheerorganisatie) teruggevraagd.
Overeengekomen is dat dit voordeel terugvloeit naar de gemeente. De
beheerorganisatie stort deze gelden daarom terug en deze komen t.g.v. de
investering.
6. Er is op hoofdlijnen rekening gehouden met btw teruggave voor aanleg van
het openbaar gebied. De exacte financiële afbakening tussen het openbaar
gebied en de accommodatie Sport en Spel Reek vindt later plaats.
7. Het restant van het krediet Toekomstbestendigheid
buitensportaccommodaties is ingebracht als dekking voor de totale
investering (€ 564.815)
8. Bij het bepalen van de afschrijvingstermijnen is er van uitgegaan dat
benodigde vervangingen in het Meerjarenonderhoudsplan opgenomen zijn.
Deze lasten worden onder de exploitatie verantwoord.
9. Er wordt een last voor de gemeente opgenomen voor vergoeding van
klokuren bewegingsonderwijs De Kreek’l en De Vlinder ad € 18.000. Dit is
een voorlopige berekening. Enerzijds omdat het aantal groepen jaarlijks kan
wijzigen waardoor het nodig is dit bedrag jaarlijks te herzien vanaf 2022 en
anderzijds omdat de situatie nieuw is dat wij klokuren vergoeden. Hiervoor
dient beleid opgesteld te worden zodat duidelijk is waar recht op is. Hierin zit
een samenhang met het stimuleren van bewegingsonderwijs versus het
vergoeden op basis van rijksnormen.
10. De onderhoudsvoorzieningen van de huidige gebouwen vallen vrij per 1-12022 (jaarrekening 2021).
11. Voor de exploitatie is gerekend met brutobedragen. Dit betekent o.a. dat er
een marktconforme huur wordt berekend voor de Beheerorganisatie. Het
gevolg is dat hun exploitatie fors nadelig wordt. In dit voorstel wordt dat
gecompenseerd door een bijdrage van de gemeente.
12. Op basis van de investering door de gemeente is een kostprijs dekkende
huur berekend per m2. Deze kostprijs is doorbekend in de huur van de
verenigingen aan de beheerorganisatie en in de huur van de
beheerorganisatie aan de gemeente.
13. Door als gemeente volledig bij te dragen in het exploitatietekort van de
verenigingen/beheerorganisatie, zorgen wij er ook voor dat zij kunnen sparen
voor vervanging van banen/inventaris etc.
14. De verenigingen investeren zelf ook in de vaste inrichting van de kantine
(€ 61.250).

15. Bij de realisatie door de beheersorganisatie kan sprake zijn van
aanbestedingsvoordelen of voordelen door zelfwerkzaamheid. Er is nog geen
standpunt ingenomen of zulke voordelen t.g.v. de gemeente of t.g.v. de
beheersorganisatie/verenigingen komen. In de verdere uitwerking moeten
daar afspraken over worden gemaakt.
16. Op dit moment wordt uitgegaan van een maximale bijdrage van de
gemeenten in de exploitatietekorten van de verenigingen/beheerorganisatie.
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdrage in het
geval van meevallers in die exploitatie.
17. In de exploitatieopbrengsten van de beheerorganisatie is gerekend met
dezelfde huuropbrengst van derden als nu door de gemeente wordt
ontvangen.
18. Voor alle (investerings)uitgaven geldt dat het risico bestaat dat er, door
externe ontwikkelingen, prijsstijgingen zijn die niet binnen de budgetten
opgevangen kunnen worden.
Risico’s:
19. De gehele exploitatieopzet is complex. Er zijn aannames gedaan op basis
van de best beschikbare informatie. Soms moeten er nog aanvullende
onderzoeken plaatsvinden.
20. Als op de latende locatie aan De Scheenen geen woningbouw wordt
ontwikkeld moeten de lasten die nu geactiveerd worden (€ 325.000) alsnog in
een keer gedekt worden t.l.v. de exploitatie.
21. Verkoopopbrengst tijdelijke voorziening in 2022.
22. Bosa 2020, door Beheerorganisatie aan te vragen in januari 2020 op basis
van offertes voor uitgaven 2020.
23. Uitwerking BOSA en BTW in detail kan positieve of negatieve financiële
gevolgen hebben voor de exploitatie van de beheerorganisatie en/of
gemeente. Diverse aannames moeten fiscaal getoetst worden en/of nog
worden afgestemd met de belastingdienst.
24. De eigendomsverhoudingen zijn van belang voor de verrekening van BTW
en/of BOSA. Er is nu uitgegaan van eigendom gemeente, bouwheer de
beheerorganisatie en teruggave BTW via BOSA. Hier kleven risico’s aan
omdat dit nog niet met de belastingdienst is afgestemd. Als BOSA niet wordt
toegestaan maar het teruggaaf van BTW moet zijn, kan dat een extra
investeringslast betekenen (richting € 80.000).
25. Als de Beheerorganisatie het bouwheerschap niet op zich neemt is er minder
teruggaaf BTW (BOSA).
26. De BOSA en SPUK hebben een maximale looptijd. Het risico bestaat dat
deze regelingen niet worden verlengd of er geen nieuwe regeling voor in de
plaats komt.
27. Voor de berekeningen is uitgegaan van het prijspeil 2019. Daarnaast is voor
de investering een index van 5% toegepast. Voor de exploitatieberekening is
2019 ook gedeeltelijk de basis. Dit kan betekenen dat er bij de start van deze
exploitatie andere uitkomsten zijn.
28. Door de investering in de kantine wordt afgeweken van het lokaal
gehanteerde uitgangspunt dat de gemeente alleen investeert in sport
gerelateerde voorzieningen. Het risico bestaat dat andere verenigingen in de
gemeente hier ook een beroep op doen.

29. Rond de herindeling per 1-1-2022 zal er met Uden geharmoniseerd moeten
worden wat betreft subsidiering van verenigingen etc. Dit houdt een risico in
voor de verenigingen/beheerorganisatie als de bijdrage in het exploitatietekort
daarbij naar beneden bijgesteld zou worden. Vooral het meebetalen aan de
kantine is nu in Landerd al een uitzondering.
30. De omzet van de nieuwe kantine ligt nu net boven de grens waarbij BTW
teruggevraagd kan worden. Mocht dit de komende 10 jaar onder die grens
komen, dan betekent dit ook minder BTW teruggave voor de bouwkosten van
die kantine c.q. terugbetalen aan de belastingdienst. Dit risico voor de
gemeente bedraagt circa € 90.000
31. Als de exploitatie van de verenigingen en/ of de beheerorganisatie door welke
reden dan ook, onder druk komt te staan kan een hogere bijdrage van de
gemeente nodig zijn om Sport en Spel Reek in stand te houden.
Kansen:
32. Een aantrekkelijke nieuwe Beweeg box kan voor meer huurders en
inkomsten zorgen
33. De horecaopbrengsten van de nieuwe accommodatie kunnen stijgen door
meer activiteiten te organiseren
34. De nieuwe accommodatie kan een toename van leden tot gevolg hebben.
35. Door woningbouwontwikkeling op de locatie De Scheenen kunnen inkomsten
worden gegenereerd voor de gemeente.
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Toelichting veranderingen kredieten op basis van raadsvoorstel Vaststellen krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

Beschikbaar in begroting 2019
Omschrijving

Toekomstbestendigheid
buitensportaccommodaties (7530021)

Sportaccommodaties
gebouwen (7530021)
Restant DAW/
Emos kunstgrasvelden
(7531001)

Investering Gerealiseerde
Restant
Toelichting mutatie
voorbereidingskosten
begrotingswijziging
voor 2019*
15.777
343.380 Het restant bedrag wordt
359.157
afgeraamd

Sport en Spel Reek gebouw (7530030)

750.000

Sport en Spel Reek installaties (7530031)

250.000

Sport en Spel Reek (kadernota 2020)

205.658 Het restant bedrag wordt
afgeraamd

205.658

25.814

250.000 Het restant bedrag wordt
afgeraamd
1.660.000 Investering zit in begroting 2020,
daarom geen aframing in 2019
maar 2020.

1.660.000

Totaal

3.224.815

724.186 Dit krediet blijft bestaan wordt
opgehoogd met 2.281.561

41.591

3.183.224

* De gerealiseerde voorbereidingskosten worden ten laste gebracht van het vastgestelde krediet voor de realisatie van Sport en Spel Reek
Benodigd voor realisatie Sport en Spel Reek
Omschrijving
Sport en Spel Reek Gebouw (7530030)

Investering Beschikbaar
3.005.747

Sport en Spel Reek Openbaar gebied (7530033)

724.186

Mutatie
2.281.561

122.588

-

122.588

Sport en Spel Reek Tijdelijk gebouw (7530034)

74.604

-

74.604

Sport en Spel Reek Sportterrein (7530035)

41.514

-

41.514

153.000

-

153.000

Sport en Spel Reek Grond (7530036)
Totaal
Toename krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

3.397.453
172.638

3.397.453
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Toelichting veranderingen kredieten op basis van raadsvoorstel Vaststellen krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

Beschikbaar in begroting 2019
Omschrijving

Toekomstbestendigheid
buitensportaccommodaties (7530021)

Sportaccommodaties
gebouwen (7530021)
Restant DAW/
Emos kunstgrasvelden
(7531001)

Investering Gerealiseerde
Restant
Toelichting mutatie
voorbereidingskosten
begrotingswijziging
voor 2019*
15.777
343.380 Het restant bedrag wordt
359.157
afgeraamd

Sport en Spel Reek gebouw (7530030)

750.000

Sport en Spel Reek installaties (7530031)

250.000

Sport en Spel Reek (kadernota 2020)

205.658 Het restant bedrag wordt
afgeraamd

205.658

25.814

250.000 Het restant bedrag wordt
afgeraamd
1.660.000 Investering zit in begroting 2020,
daarom geen aframing in 2019
maar 2020.

1.660.000

Totaal

3.224.815

724.186 Dit krediet blijft bestaan wordt
opgehoogd met 2.281.561

41.591

3.183.224

* De gerealiseerde voorbereidingskosten worden ten laste gebracht van het vastgestelde krediet voor de realisatie van Sport en Spel Reek
Benodigd voor realisatie Sport en Spel Reek
Omschrijving
Sport en Spel Reek Gebouw (7530030)

Investering Beschikbaar
3.005.747

Sport en Spel Reek Openbaar gebied (7530033)

724.186

Mutatie
2.281.561

122.588

-

122.588

Sport en Spel Reek Tijdelijk gebouw (7530034)

74.604

-

74.604

Sport en Spel Reek Sportterrein (7530035)

41.514

-

41.514

153.000

-

153.000

Sport en Spel Reek Grond (7530036)
Totaal
Toename krediet voor realisatie Sport en Spel Reek

3.397.453
172.638

3.397.453
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Sociaal Domein
Wethouder R.W.M. Böhmer
12611-2019 - 2019

Aan de Raad.
Onderwerp
Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter fase 1 (2019)

Advies
1. Door te gaan met het programma Samen Landerd Samen Beter conform de begroting
2020
Inleiding
In uw vergadering van december 2016 heeft u besloten om een integrale preventieagenda te
gaan ontwikkelen vanuit de methodiek van programmamanagement. Samen met Robuust
hebben we in twee jaar tijd toegewerkt naar een gedragen programmaplan ondertekend door
11 organisaties (GGD, ONS Welzijn, BrabantZorg, Gemeente Landerd, Pantein, Optimus,
Praktijk Jij & Ik, Zorgcoöperatie Zeeland, Zorgcoöperatie Schaijk, Huisarts Schaijk en
Bibliotheek Landerd). Zij hebben met elkaar afgesproken vanuit een gelijkwaardig partnerschap
te willen samenwerken op vier thema’s: preventie drugs & alcohol, opvoeding, mantelzorg en
eenzaamheid. 2019 was ons eerste uitvoeringsjaar waarin we samen activiteiten hebben
uitgevoerd op deze thema’s (en zo de preventieagenda hebben gevormd). Omdat dit een
nieuwe manier van samenwerken is, werken we met een leergeschiedenis i.p.v. een traditioneel
vormgegeven evaluatie. Deze leergeschiedenis geeft ons input voor waar we in fase 2 aan
moeten werken om een duurzame verandering te realiseren. Het basisdocument (de
leergeschiedenis) gaat over het proces en het partnerschap. De gerealiseerde activiteiten op de
vier thema’s zijn terug te lezen in bijlage 2.

Beoogd effect
Duurzaam integraal samenwerken aan preventie op het gebied van gezondheid en welzijn

Argumenten
1.1 We realiseren impact op de vier thema’s
Het afgelopen jaar hebben we vanuit onze ambities en doelen op de vier thema’s diverse
preventieve activiteiten gerealiseerd. Deze hebben we gebundeld in bijlage 2. De partners van
het programma hebben aan het begin van het jaar aangegeven de werkgroepen de ruimte te
willen geven om zich te ontplooien en vooral op impact de resultaten terug te willen zien. Dit
hebben we gedaan door zoveel mogelijk goede voorbeelden, quotes en beeldmateriaal toe te
voegen. We zien duidelijk rode draden ontstaan:






Best practices worden makkelijker uitgerold over andere dorpskernen (vb
zomerkalender, netwerk jonge moeders)
De verschillende disciplines weten elkaar sneller te vinden
Binnen de thema’s worden informele netwerken gebouwd
Deze informele netwerken zijn waardevol: ze maken de drempel lager om met elkaar
dingen te ondernemen, elkaar vragen te stellen of elkaar te helpen als dat nodig is.

1.2 We ontwikkelen het partnerschap (verder door)
Het thema van deze fase was ‘inspireren en verbinden’. Een bewuste keuze, om vanuit
ontmoeting en gezamenlijk realiseren het partnerschap te verstevigen (en daarmee te zorgen
voor meer ontschotting). Vanuit het realiseren van het afgelopen jaar leren we over onze
samenwerking en over wat wel en niet werkt (een proces van going before knowing). De vragen
uit hoofdstuk 5 en 6 van de leergeschiedenis vormen input voor de komende fase. Kernpunt
hierbij is om toe te werken naar een duurzame verandering waarbij een
trekker/programmamanager niet meer nodig is en de bestaande lijnorganisaties de verandering
kunnen blijven continueren.
1.3 Deze manier van werken sluit aan bij de toekomstvisie van de gemeente Maashorst i.o.
In de toekomstvisie van onze nieuwe gemeente wordt samenwerken met onze burgers expliciet
genoemd in het hoofdstuk ‘Samen denken, samen doen’. Doel is om inwoners meer invloed te
geven op wat er in hun gemeente gebeurt. Samen Landerd Samen Beter doet dit nu al doordat:
 De ambities en doelen van onderaf (door professionals en vrijwilligers uit het werkveld
i.c.m. inwoners) zijn gevormd
 Inwoners continue worden bevraagd op hun behoefte op de thema’s
 Inwoners meewerken aan activiteiten
 Vrijwilligersorganisaties met professionele organisaties samenwerken

Kanttekeningen
1.1 Het is nog geen duurzame samenwerking
2019 was ons eerste uitvoeringsjaar. Er ontstaan veel waardevolle activiteiten, maar deze zijn
nog erg buiten de lijnorganisaties georganiseerd. Als de programmamanager er niet meer zou
zijn zou de samenwerking (zoals die nu staat) in elkaar zakken. De vragen uit de
leergeschiedenis helpen het partnerschap om naar een duurzame oplossing toe te werken die
door de lijnorganisaties zelf kan worden voortgezet. Tegelijkertijd is het in deze fase logisch dat
de samenwerking nog niet verduurzaamd is.
1.2 Doen we de juiste preventieve acties vanuit onze wettelijke taken?
Omdat Samen Landerd Samen Beter nu met afgebakende thema’s werkt én het programma
nog niet is uitontwikkeld zou het idee kunnen bestaan dat we onvoldoende op sterkte zijn met
onze preventieve activiteiten. Dat is niet het geval: enerzijds omdat we binnen het programma
nu al gerichte en integrale preventieve activiteiten uitvoeren vanuit de behoefte van inwoners.
Daarbij richten we ons bewust op thema’s voor zowel jongeren, volwassenen en ouderen.
Anderzijds omdat we naast Samen Landerd Samen Beter ook preventieve activiteiten
uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ouder-kind avonden op basisscholen over
groepsdruk.
1.3 Betrokkenheid Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein wordt regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen binnen dit
programma. Omdat Samen Landerd Samen Beter (voor ons allemaal) een nieuwe manier van
werken is, hebben we afgesproken dat zij hun input tijdens de presentaties meegeven. Hun
reactie is tot nu toe steeds positief.
Financiën
Zoals afgesproken tijdens de behandeling van de kadernota 2020 werken we toe naar een
afbouw van het programma. Ook financieel. Dit sluit aan bij de methodiek van

programmamanagement waarbij we toewerken naar een structurele verandering binnen en
tussen de lijnorganisaties. Voor het afgelopen jaar en de komende jaren zijn de volgende
bedragen beschikbaar (de laatste 2 conform begroting 2020).
2019: 58.400
2020: 48.400
2021: 19.200
Inzet programmamanagement:
2019: 1 fte
2020: 0,5 fte
2021: 0 fte
Communicatie
Voor de communicatie rondom Samen Landerd Samen Beter gebruiken we de bestaande
kanalen (www.samenlanderd.nl, lokale kranten, social media etc.)

Uitvoering
De werkgroepen rondom de vier thema’s vormen nu het hart van het programma. Elke
werkgroep heeft een kartrekker die schakelt met het programmateam. Het partneroverleg (waar
de 11 organisaties in vertegenwoordigd zijn) geeft via het programmateam richting aan de
uitvoering op de thema’s. Zie Hoofdstuk 2 ‘Organisatie van het programma’

Bijlage(n)
 Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter fase 1 incl. bijlagen.

Zeeland, 5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 12611-2019

Agendapunt: Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter fase 1
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 5 november 2019;
B E S L U I T:
1. Door te gaan met het programma Samen Landerd Samen Beter conform de begroting
2020

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 12 december 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Inleiding
Van toen naar nu
Begin 2019 hebben we de eerste fase van uitvoering binnen ons programma ingeluid. De
voorafgaande intensieve ‘bouwfase’ was beklonken met een gezamenlijk programmaplan.
Een plan waarmee we onszelf een stevige inhoudelijke, alsook een relationele opgave
hebben gegeven.
Opgaven
De inhoudelijke opgave hebben we uitgezet in een geplande aanpak langs 4 thema’s
(eenzaamheid, drugsgebruik, mantelzorg, opvoeden) die we via doelen en initiatieven zijn
aangegaan.
De relationele opgave: ‘hoe brengen we een beginnend partnerschap naar een volwassen
partnerschap?’ hebben we uitgezet als een vraagstuk aan onszelf. Een proces dat we al
doende met elkaar aangaan.
Met deze 2 opgaven als bagage zijn we vol vertrouwen het gezamenlijke pad van onze
verandering ingeslagen.
Input
Vanuit ons beeld op wat er nodig zou zijn om deze eerste fase ‘aan te zetten’ hebben we de
fase de titel ‘Verbinden en inspireren’ gegeven.
Verbinden zodat relaties zouden kunnen worden gebouwd die noodzakelijk zijn om een
partnerschap te bouwen en te ontwikkelen. Inspireren om het beginnende partnerschap
energie en voeding te geven om met elkaar aan de slag te gaat, te gaan ontdekken en te
gaan bouwen.
Impact
Nu, één jaar later kunnen we terugblikken op het pad dat we destijds hebben ingezet. Een
route waarvan we toen al wisten dat het op essentiële onderdelen die route een zaak van
going before knowing zou zijn, van ontdekken terwijl (en doordat) we aan de slag zijn.
Bij het aangaan van zo’n ongebaand pad passen termen als ‘reflecteren en leren’ beter dan
termen als ‘meten en evalueren’. Datzelfde geldt bij het terugblikken op zo’n pad. Vandaar
dat we onze terugblik vooral hebben opgetekend als een ‘leergeschiedenis’.
Het resultaat van deze leergeschiedenis is dat wij naast een schets van geleverde input en
behaalde impact ook ‘essentiële vraagstukken voor de toekomst’ laten zien.
Deze vraagstukken kunnen dienen als kompas voor de fase die voor ons ligt. Een fase
waarbinnen we nog steeds het wiel al gaande zullen moeten uitvinden, zij het nu iets meer
gefundeerd vanuit een leergeschiedenis die we met elkaar hebben doorlopen.
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1. Programmaplan
1.1.

Inspireren en verbinden

In ons programmaplan hebben we vastgelegd wat onze programmascope is. De eerste fase
(2019) hebben we de titel ‘inspireren en verbinden’ meegegeven omdat dit nodig is om het
partnerschap te versterken. En een goed werkend partnerschap is op haar beurt weer een
randvoorwaarde om de preventieagenda te kunnen realiseren.

Een bewerking op de afbeelding in: Programmatisch Creëren; Bos, J., Van Loon, A.J. en Licht, H. (2013) P. 58

Fase 1: Inspireren en
verbinden

Fase 2: uitvoeren

Ontmoeten
Uitvoeren

Waar staan we nu: de overgang van fase 1 naar fase 2

Binnen het thema inspireren en verbinden hebben we als eerste ingezet op de ontmoeting.
We hebben mensen bijeengebracht uit de verschillende organisaties en ze aangezet bij te
dragen aan onze programmadoelen. De activiteiten en initiatieven die door de betrokkenen
(uitvoering) in deze fase worden uitgevoerd moeten dan ook gezien worden als een eerste
aanzet in gezamenlijk realiseren. Een eerste aanzet waarbinnen wordt geoefend met
samenwerken en met redeneren vanuit doelen. Deze 1e ‘lerende fase’ is noodzakelijk om toe
te groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. In functioneel samenwerken en
doelgericht realiseren.
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1.1.1 Ontmoeten
Zowel de bestuurders als de kartrekkers geven aan dat ontmoeting een essentiële functie
heeft voor het versterken van het partnerschap. Naast het oppakken en realiseren van de
inhoudelijke doelen van het programma maken we bewust ruimte voor die ontmoeting. Elke
sessie met de bestuurders wordt verzorgd door één van de betrokken partnerorganisaties.
Hiermee krijgen we een kijkje in de keuken van iedere organisatie.

“Ontmoeting is een belangrijke motor voor onze samenwerking” – bestuurders & werkgroepen
Hierdoor leert men elkaar beter kennen en worden er inhoudelijke verbindingen gelegd.
Vanuit het programmateam sturen we zo bewust via inspireren en verbinden op het
versterken van het partnerschap. Het hoofdstuk ‘gouden randjes’ illustreert de waarde
hiervan.
1.1.2 Kortere lijnen
Een direct gevolg van deze gezamenlijke momenten binnen de bestuurlijke en werkgroep
bijeenkomsten is dat mensen elkaar makkelijker weten te vinden zodat knelpunten in de
keten snel aangepakt kunnen worden. Deze versteviging van relaties draagt bij aan de
ontschotting in het sociaal- en zorgdomein. Zowel bestuurders als werkgroepen vinden dit
een belangrijke meerwaarde van deze samenwerking.

1.2 Programmawaarden
Wat maakt ons programma authentiek? Hiervoor zijn onze programmawaarden een
belangrijke leidraad. Deze waarden geven ons richting en dragen bij aan de kwaliteit van
onze samenwerking.
Ten eerste vinden we het van belang dat ons programma merkbaar is voor de inwoners van
Landerd. In het afgelopen jaar hebben met name de doelgroepen van de vier thema’s de
impact gemerkt van onze activiteiten.
Ten tweede geven we de lokale dynamiek ruimte bij de uitvoering van de programmadoelen.
In elke werkgroep zijn burgers en lokale partijen betrokken bij de initiatieven.
Een derde waarde is dat de doelgroepen nadrukkelijk partner zijn in ons programma. We
zien dat elke werkgroep informele netwerken bouwt met mensen die tot de doelgroep
behoren. De mate van participatie verschilt per werkgroep. Bij elke werkgroep wordt de
doelgroep op zijn minst ingezet bij het bepalen van de doelen en initiatieven.
Tenslotte erkennen we met elkaar dat het tempo van het programma afhankelijk is van het
tempo van de afzonderlijke partners. We willen iedereen vanuit zijn/haar waarde en
mogelijkheden betrekken en tegelijkertijd voortgang boeken. Dit is een voortdurende
zoektocht die we met elkaar moeten blijven aangaan.

“Dit is iets wezenlijks: een andere manier van denken en doen” – Sturende partner

1.3 Doorontwikkeling
Het programma bestaat uit twee sporen: het inhoudelijke spoor van de vier thema’s en het
relationele spoor van het gelijkwaardig partnerschap (op bestuurlijk en werkgroepniveau).
Het partnerschap is randvoorwaardelijk om inhoud en voortgang op de thema’s te hebben.
Tegelijkertijd merken we dat het werken op de vier thema’s een manier is om te oefenen met
een jong partnerschap. Uit de lessen van het afgelopen jaar komen belangrijke inzichten en
vragen naar boven die input zijn voor het vervolg (fase 2). Bijvoorbeeld: Hoe kan elke
lijnorganisatie het programma inzetten voor het bereiken van hun eigen doelstellingen? Om
op deze en andere vragen door te ontwikkelen maken we gebruik van een causale driehoek:
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Dit model bevat de kernelementen waarop we kunnen sturen. Deze elementen staan met
elkaar in nauw verband. Dat betekent dat als we op een van de punten een beweging willen,
dit gevolg heeft voor de andere punten. We zetten ervaringen uit het afgelopen jaar af tegen
dit model en vertalen dit in vraagstukken die input zijn voor de vervolgstappen binnen ons
partnerschap voor 2020.

2. Organisatie van het programma

2.1 Bottom up & invloed op tempo
Bij de start van het programma is bewust gekozen voor een bottom up benadering. Doordat
de werkgroepen zelf hun ambities en doelstellingen hebben geformuleerd is er
eigenaarschap ontstaan op de thema’s. Dit is een belangrijke motor van het programma. De
manier waarop we onszelf nu organiseren heeft als consequentie dat we de vorm, inhoud en
snelheid van het programma hierop aanpassen. Hierdoor creëren we niet zozeer snelheid
van organiseren, maar vooral een rijker traject doordat we met zoveel mensen vanuit
verschillende disciplines aan het werk zijn. Vertragen om te versnellen dus omdat we
hierdoor leren wat wel en niet werkt.
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2.2 Rollen versterken
In ons programmaplan hebben we drie organisatieniveaus benoemd met daar bijbehorende
rollen. We zien dat onze organisatie nog geen geoliede machine is. Het is nog niet één
werkend organisme. Voor de toekomst is het nodig dat de verschillende niveaus (met
behoud van rollen) elkaar onderling meer gaan beïnvloeden en versterken.

2.3 Financiering
De financiering van het programma komt uit meerdere bronnen:
- Organisaties die uren leveren
- Financiering middelen (incl. uren programmamanager) vanuit de gemeente
De gemeente is de grootste financier van het programma. In de afgelopen fase is dat
risicovol gebleken.

3. Doelen Inspanningen Netwerk (DIN)
De bestuurders van de verschillende organisaties hebben na een zorgvuldig traject gekozen
om samen te werken op vier thema’s (drugs, opvoeding, mantelzorg en eenzaamheid). Om
de uitvoering van deze vier thema’s gericht vorm te geven hebben we gebruik gemaakt van
een Doelen-Inspanningen-Netwerk.
We hebben mensen die in de dagelijkse praktijk op de vier thema’s zelf hun ambities, doelen
en initiatieven laten formuleren. Hiermee zijn ze in de afgelopen fase in werkgroepen aan de
slag gegaan. We zijn dus gestart vanuit de inhoud, waarna de werkgroepen als vanzelf
ontstonden. Form follows function is hier helemaal van toepassing.
De DIN was daarmee heel nuttig voor de opstart van het programma om ook daadwerkelijk
gericht aan de slag te gaan met elkaar. Tegelijkertijd zien we dat deze nu minder bruikbaar is
geworden omdat de werkgroepen het lastig vinden om hiermee te werken (en om terug te
gaan naar de gestelde doelen). Zij redeneren vooral vanuit initiatiefniveau. Daar zit hun
drive. Dit staat los van het feit dat zij wel degelijk impact realiseren (zie bijlage 2). Ook zien
we nu dat de werkgroepvorm als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dit is een logisch
gevolg van hoe we zijn gestart, maar is niet perse logisch voor het vervolg. Daarnaast zien
we nu dat de thema’s nooit klaar zullen zijn. Dit samen vraagt om heroverweging van de
vorm DIN en van de vorm werkgroep.

3.1

Ambitie

We geloven:
 In de kracht van ieder persoon in Landerd, onafhankelijk van de aanwezige
(gezondheid)situatie;
 dat als wij deze kracht kunnen helpen benutten, wij een bijdrage leveren aan de
kwaliteit van leven;
 dat er van die verbetering van kwaliteit van leven een grote preventieve werking
uitgaat.
Vanuit deze ambitie sluiten wij aan bij de interpretatie van positieve gezondheid zoals door
Machteld Huber aangegeven
Hoe gaan wij onze ambitie bereiken:
 We initiëren binnen Landerd een gelijkwaardig partnerschap met organisaties,
professionals, vrijwilligers en inwoners om onze ambitie te verwezenlijken.
Wat gaan we realiseren:
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3.2

Vanuit het gelijkwaardig partnerschap geven we richting en invulling aan die ambitie
via de Landerdse preventieagenda.

Pijlers

Boven de vier thema’s hebben we vier pijlers aan de DIN toegevoegd: Beweging, Doelgroep,
Gelijkwaardig partnerschap en organisatie. Deze pijlers categoriseren de verschillende
doelen die we met elkaar nastreven en geven de knoppen aan waar we in ieder geval aan
moeten draaien om effectief te kunnen werken.
3.2.1 Pijler 1: Beweging
Met deze pijler worden activiteiten bedoeld die zijn gericht om de buitenwereld tot actie aan
te zetten in de doelen van het programma. Met name de werkgroepen zijn met deze pijler
aan de slag; bij hun initiatieven betrekken zij lokale organisaties bij hun activiteiten. Denk aan
Samen Erbij die de lokale supermarkt gebruikt om mensen met elkaar in contact te laten
komen tijdens de week van de Eenzaamheid. Maar ook mensen aanzetten tot het maken
van gezondere keuzes zoals de t-shirt campagne van Samen zonder drugs.
3.2.2 Pijler 2: Doelgroep
Bij alles wat we doen binnen deze thema’s staat deze pijler centraal. Kern van deze pijler is
dat we werken vanuit de behoefte van de afzonderlijke doelgroepen. Elke werkgroep betrekt
momenteel de doelgroep actief bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven.
3.2.3

Pijler 3: Gelijkwaardig Partnerschap

Lerende netwerkorganisatie
We zijn een lerende netwerkorganisatie. In onze samenwerking zijn we de route aan het
ontdekken terwijl we bezig zijn. In deze netwerkorganisatie kunnen we niet beslissen op
basis van hiërarchie dus hebben we spelregels nodig om tot besluiten te kunnen komen. Het
gezamenlijk doorlopen en maken van die besluiten verstevigt het partnerschap. De
afgelopen fase heeft voldoende casuïstiek opgeleverd om spelregels op te stellen en te
verfijnen.

“We weten nog niet wat het eindpunt is, maar zijn onze samenwerking organisch aan het
vormgeven”
“We zijn echt samen aan het ontwikkelen” – kartrekker
Gemeente als aanjager
Verschillende partners geven aan dat ze het als logisch ervaren dat de gemeente de
trekkersrol op zich neemt. De gemeente is verantwoordelijk voor de ketensamenwerking en
heeft daardoor een natuurlijke rol als aanjager van een programma als Samen Landerd
Samen Beter. Dat is in deze fase logisch. In de komende fase werken we toe naar een
gezamenlijk aanjagerschap.
Afhankelijkheid
De impact van het programma is afhankelijk van het commitment van de deelnemende
partners. Zowel op bestuurlijk- als werkgroepniveau is dit een belangrijk onderwerp om het
programma ‘levend’ en effectief te houden.

“het succes is afhankelijk van persoonlijke drijfveren van deelnemers” – kartrekker
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3.2.4 Pijler 4: (Lijn)Organisatie
Van origine richt deze pijler zich op de afstemming van het (professionele) netwerk / de
keten sociaal domein en zorgdomein waarin knelpunten ontstaan en moeten worden
opgelost. Hiermee kunnen de gedeelde belangen van elke betrokken organisatie in het
programma terugkomen.
In de praktijk zien we dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt door de deelnemende
organisaties. De initiatieven van het programma worden buiten de lijnorganisaties om
georganiseerd. De uitdaging van de volgende fase wordt om gedeelde belangen en
gedeelde knelpunten van de afzonderlijke organisaties gedegen terug te laten komen in de
initiatieven.

4. De gouden randjes
Fase 1 stond in het teken van ‘inspireren en verbinden’. We hebben de eerste stappen gezet
in het realiseren van onze inhoudelijk agenda én hebben bewust ingezet op het creëren van
ruimte voor ontmoeting. Zowel op bestuurlijk als op werkgroep niveau. Door mensen samen
te brengen rondom inhoud en tijd te geven voor ontmoeting zijn er waardevolle bijeffecten
ontstaan die we niet hadden gepland of van tevoren hadden voorzien. Dit wordt door veel
partijen als bijzonder en waardevol ervaren.







Projecten die goed werken in één dorpskern worden nu makkelijker opgepakt door de
andere dorpskernen. Denk bijvoorbeeld aan de zomerkalender van Samen Erbij die
in Zeeland al een succes was en nu ook is ingezet in Schaijk en Zeeland.
Doordat we werken vanuit de behoefte van de doelgroep werken we met aandacht
voor het individu. Mensen voelen zich hierdoor gehoord en zijn verrast. Een mooi
voorbeeld hiervan is de focusgroep met mantelzorgers die hun bijeenkomst meteen
als een ontspannen uitje ervaarden.
Samen Landerd Samen Beter heeft zelfs het nieuws van Omroep Brabant gehaald en
heeft in het Brabants Dagblad gestaan met de t-shirt actie van burgemeester
Bakermans. Dat de media dit zo actief op zou pakken hadden we niet verwacht. Deze
actie komt voort uit de werkgroep Samen Zonder Drugs.
Landelijke netwerken zijn geïnteresseerd in onze aanpak: de Dutch Design Week,
Vereniging van Gemeentesecretarissen, Movisie en Een tegen Eenzaamheid. De
projectleider van het laatstgenoemde netwerk was verrast over hoe ver wij waren en
vond ons hierin echt een voorbeeld.

Wat we ons moeten realiseren is dat we in de loop van het jaar veel vanzelfsprekend zijn
gaan vinden, terwijl dat niet zo is. In de gesprekken met andere landelijke netwerken merken
we dat we met onze samenwerking echt voorop lopen: we hebben een actief netwerk waarin
professionals en vrijwilligers samen aan de slag zijn en hebben we wijkverpleegkundigen die
ook de mensen betrekken die niet vanzelf meedoen. Daar mogen we ontzettend trots op zijn
met elkaar.
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5. Leergeschiedenis en vragen vanuit fase 1
Het afgelopen jaar hebben we onze eerste stappen gezet in de uitvoering. Zowel op
bestuurlijk als op uitvoerend niveau heeft dat inzichten op onze samenwerking opgeleverd.
Gezamenlijke reflectie hierop levert ons waardevolle leerlessen op die we kunnen inzetten
om ons partnerschap volwassen(er) te maken en de impact te bereiken die we nastreven.
Het ontwikkelen van een partnerschap kunnen we uitzetten op 3 assen die samen een
causale driehoek vormen. Deze driehoek laat het verband zien tussen impact,
samenwerkingsvorm en commitment. Inzicht in dat verband kan ons helpen bij het oppakken
en leren van de van afgelopen fase.
Betekenisvolle vragen wordt hieronder beschreven. Bij elke vraag staat aangegeven over
welk onderdeel van de driehoek de casus gaat.

5.1 Vragen partnerschap
VRAAG 1 - Relatie IMPACT & VORM
We zien vanuit de DIN dat de doelen op de vier thema’s ambitieus zijn.
Wanneer zijn we klaar met de 4 thema’s?
VRAAG 2 - Relatie COMMITMENT & IMPACT
We zien wisselende aanwezigheid in het partneroverleg. Daarnaast zien we de
kwetsbaarheid van het partnerschap terug in een gemeente die partner wil blijven maar de
financiering van het programma over 2 jaar gaat stoppen.
Ook op werkgroepniveau is het een uitdaging om iedereen actief te maken en te houden.
Vanuit de kartrekkers wordt aangegeven dat ze te maken hebben met veel wisselingen in de
werkgroepen en met ‘consumerende werkgroepleden’ die wel aanwezig zijn, maar
achterblijven in handelen.
1. Hoe verhoudt deze commitment zich aan onze mate van impact?
2. Is ons partnerschap daarmee te vrijblijvend?
VRAAG 3 - Relatie ORGANISATIE & IMPACT
In het partneroverleg is het belang van elke lijnorganisatie aan het begint van het traject aan
bod gekomen. Dit is een natuurlijk moment om de afzonderlijke belangen langs het
programma te houden. De initiatieven hebben vooralsnog geen duurzaam veranderend
effect op de lijnorganisaties want de initiatieven worden los van hun belangen georganiseerd.
Hoe kan elke lijnorganisatie het programma inzetten voor het bereiken van hun eigen
doelstellingen?
VRAAG 4 - Relatie VORM & IMPACT & COMMITTMENT
In de afgelopen fase hebben we bewust gekozen om het uitvoerend niveau vanuit een ruim
kader zelfstandig te laten werken. Met een sturend niveau op afstand. Je ziet door
uitvoerend niveau vanzelf dingen opgepakt worden. De volgende fase gaat meer richting
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vragen en daarmee ook meer sturing vanuit de bestuurders. Als sturend niveau meer impact
heeft komt uitvoerend niveau meer tot z’n recht.
Hoe organiseer je in de volgende fase een optimale wisselwerking tussen deze
niveaus?
VRAAG 5 - Relatie VORM & IMPACT & COMMITTMENT
In de afgelopen fase (eerste uitvoeringsfase) was het logisch dat de regie en richting bij de
programmamanager lag. Voor de volgende fase van ontwikkeling is het van belang dat de
richting in wisselwerking tussen programmamanager en (sturende) partners bepaald wordt
waardoor er een kader ontstaat waarbinnen de programmamanager de regie kan nemen.
Hoe organiseer je in de volgende fase een optimale wisselwerking tussen deze
niveaus?
VRAAG 6 - COMMITMENT
De financiering van het programma is eenzijdig georganiseerd.
Moeten we het programma financieren vanuit meerdere stromen?
a. doen we het zelf?
b. doen we dat niet zelf?

6. Afbouw
“We kunnen nu nog niet zonder trekker van dit programma” – sturende partners
Per definitie is een programma een tijdelijke organisatiestructuur naast, tussen of over de
bestaande (lijn)organisatie gericht op het realiseren van een specifiek doel. Een programma
werkt daarmee altijd toe naar het opheffen van die tijdelijke programmaorganisatie. In de
laatste fase van een programma moet de gewenste verandering duurzaam door de
bestaande organisaties zijn overgepakt. In ons programma brengt het partnerschap de
inhoudelijke agenda op de vier thema’s voort. De impact die men daarmee realiseert is
afhankelijk van de realisatiekracht die het partnerschap op kan brengen. Hiermee bepaalt de
volwassenheid (kwaliteit en de functionaliteit) van dat partnerschap de mate van impact. De
mogelijkheid om de programmaorganisatie af te bouwen reageert daarmee als een
communicerend vat met de volwassenheid van het partnerschap. We hebben nu nog 2 jaar
voor die afbouw. Dit betekent dat we in aankomende fase 2 hierop moeten anticiperen.
VRAAG 7 – Relatie COMMITMENT & VORM
De partners geven aan nu nog niet zonder trekker te kunnen.
Wat kunnen de partners zelfstandig nog niet waardoor er nog een trekker nodig is?
Wat verstaan we (nu we een jaar gewerkt hebben met elkaar) onder een volwassen
partnerschap (kwaliteit en functionaliteit)?
VRAAG 8 – Relatie COMMITTMENT & VORM
Wetende dat het programma over 2 jaar afgebouwd moet zijn:
Hoe werken we toe naar zo een volwassen partnerschap dat zelfstandig (zonder
programmaorganisatie) en impactvol verder kan?
En wat betekent dat voor de doorontwikkeling (volwassenheid) van onze rollen?
Hoe gaan we hiermee oefenen en experimenteren zodat we die doorontwikkeling
maken en halen?
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7. Conclusie
In één zin: we hebben grote stappen gezet, liggen op schema, maar zijn er nog niet.
De kracht van dit programma zit in de grondigheid van de opstartfase. We hebben
doelbewust gekozen om de focus te leggen op inspireren en verbinden. Hoe hebben we dat
gedaan? Door in alles wat we doen in te zetten op het creëren van aandacht en
nieuwsgierigheid in elkaar. Hiermee hebben we een sterke basis gelegd waarop een zich
ontwikkelend partnerschap kan groeien naar volwassenheid.
De impact van dat partnerschap op haar omgeving richten we op een agenda met vier
thema’s. De mensen uit de praktijk hebben deze thema’s samen met de doelgroep ingericht
met doelen en initiatieven. Hierdoor zijn we in staat om (doel)gericht, integraal, bottom-up en
vanuit de doelgroep te werken.
Door in te zetten op de kwaliteit van de relaties binnen ons partnerschap hebben we een
samenwerking gebouwd met gouden randjes. Verassingen, mooie initiatieven van
samenwerking die door de mensen worden aangepakt. Gewoon omdat we de kans hebben
gekregen om samen te komen, nieuwsgierig te kunnen zijn in elkaar en te kunnen delen.
Tegelijkertijd biedt het afgelopen jaar ons een leergeschiedenis waarbij we aan de hand van
casussen onszelf vragen stellen. Deze vragen helpen ons om het partnerschap verder te
verstevigen en effectiever te maken voor de toekomst. Zodat we over twee jaar een
duurzame verandering hebben kunnen realiseren via een partnerschap dat zonder
programmaondersteuning verder kan.
Eén ding staat als een paal boven water: we hebben elkaar nodig. Nu en in de toekomst. Dit
programma is een belangrijk middel om gericht en duurzaam met elkaar te kunnen
samenwerken zodat we het beste uit elkaar naar boven halen voor de mensen waarvoor we
het samen doen.
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Tot slot: Dank!
Aan iedereen die bijdraagt aan dit programma.
In het bijzonder onze vier kartrekkers en hun werkgroepen
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1 Bijlage 1 Doelen Inspanningen Netwerk .pdf

1 Bijlage 2 - de vier thema's .pdf

Bijlage 2 – De thema’s
1.

Inleiding op de thema’s

Dit document geeft weer wat de werkgroepen op de vier thema’s in de afgelopen fase
hebben gedaan. Het jaar is nog niet voorbij als dit document geschreven wordt, dus de
werkgroepen zijn nog op in volle gang (nu: begin oktober 2019).
In het voorjaar van dit jaar kregen de werkgroepen te horen dat het programma mogelijk zou
stoppen. Dat heeft op sommige onderdelen voor vertraging gezorgd. Nu vanuit de
gemeenteraad is aangeven door te willen met het programma wordt dit gezien als een
gezamenlijke hobbel die we hebben overwonnen.

2.

Samen zonder drugs

Hierin werken samen:
 GGD Hart voor Brabant
 Optimus Onderwijs
 Moed Brabant
 Novadic Kentron
 Zorgcoöperatie Schaijk
 Huisartsenpraktijk Schaijk
 Gemeente Landerd

2.1 Thema
De jeugd van Landerd wordt als volwaardig participatiepartner gezien en kan haar potentieel
ten volste ontplooien en inzetten in de gemeenschap. Drugsgebruik zien we als een
belemmerende factor voor deze ambitie die we samen met de jeugd willen wegnemen

2.2 Doelen
De werkgroep Samen zonder drugs heeft 5 strategische doelen geformuleerd. Ze hebben
bewust hier een volgorde in aangegeven omdat er eerst contact met de jeugd op gang moet
worden gebracht voordat de normalisering alcohol en drugsgebruik aangepakt kan worden.
Zij werken daarom nu in eerste instantie op:
1. (Duurzaam) herhaaldelijk & laagdrempelig contact met de jeugd
2. Meer inzicht in de behoeften van de jeugd

2.3

Projecten

2.3.1 Social Design traject
Deze werkgroep heeft een waardevolle set aan
professionele en vrijwillige expertise. In het begin
van het jaar hebben ze vooral gezocht naar wat
nu de beste manier zou zijn om hun thema te
tackelen. Ze wilden dit écht meteen goed
aanvliegen. Zo hebben ze veel gekeken naar wat
er al aan onderzoek lag en hebben ze een lezing
bijgewoond over het IJslandse preventiemodel.
Ook was de verwachting dat door het bij elkaar
zetten van deze expertise de oplossing zou
komen, maar die kwam maar niet. En dat is
logisch, want het gaat om bestaande
organisaties waarbij iedereen vanuit zijn eigen
blik redeneert. Er was dus iets anders nodig om
verder te komen. De focus lag in het begin op de
18+ doos. Een ‘blije doos’ maar dan voor 18+ers. De 18+ doos
Dit product dat vanuit de samenwerking tussen
VNG en de DDW tot stand is gekomen bevat
producten (zoals een bierflesje, huissleutels etc.)
die het gesprek op gang brengen tussen
jongeren en hun ouders. De werkgroep vond dit
bij nader inzien een te eenzijdig en af product
omdat zij echt een product wilden maken samen
mét jongeren. Het social design traject (wat
uiteindelijk de doos heeft opgeleverd) was wat
hen hierin aansprak. Daarom zijn vanaf de
zomervakantie aan de slag gegaan met social Manon van Hoeckel
designer Manon van Hoeckel. Zij begeleidt hen
om vanuit de behoefte van de jongeren (12-18 jaar) een product te maken. Via de
methode van design thinking en samen met deze jongeren. Mooi hierbij is dat Manon de
werkgroep deze methode ook meteen zelf aanleert zodat zij het later zelf ook kunnen
gaan toepassen. Een duurzaam effect dus. Op dit moment worden jongeren en
verslaafden in herstel geïnterviewd om vanuit de behoefte verder te werken aan dit social
design traject.
2.3.2 IkPas
Aan het begin van het jaar hebben de leden van de werkgroep en hun organisaties
(m.u.v. gemeente: werk aan de winkel dus voor de volgende keer) meegedaan aan de
IkPas actie. Hierbij onthouden de deelnemers zich 40 dagen van alcohol. In Landerd
hebben 40 mensen deelgenomen. Ten opzichte van de deelname in Noord Brabant:
1348, is dat een mooi resultaat. De actie heeft op diverse plekken in de media aandacht
gekregen. Een aantal quotes van de deelnemers:

“Ik voel me vrijer en fitter. Ben helder en scherper.”
“In de kroeg alcoholvrij bier gedronken; zo had ik toch het gevoel ‘een van allen’ te zijn.
Overigens was het zonder alcohol net zo gezellig.”

2.3.3 T-shirt campagne
Om het gesprek thuis op gang te brengen
heeft
de
werkgroep
burgemeester
Bakermans gevraagd om een week lang
een T-shirt te dragen met het logo van de
werkgroep en Beter Drugsvrij! Hier is veel
media
aandacht
op
gekomen:
burgemeester Bakermans was te gast bij
Omroep Brabant en het was te lezen in het
Brabants Dagblad. Uit de omgeving horen
we bijvoorbeeld terug dat deze actie
gespreksonderwerp was op een aantal feestjes. Hierdoor kwam als vanzelf ook het
gesprek over het thema zelf op gang.
2.3.4 Ambassadeurs
De werkgroep is actief aan het zoeken naar ambassadeurs / platforms waarbij men
elkaar kan versterken. Zo zijn er contacten met Stichting Jeugdbelangen en Toekomst
van Schaijk.
2.3.5 Verbinding regionaal traject
Gemeenten in Noordoost- en Zuidoost-Brabant zijn een bovenregionaal project gestart
om de toenemende normalisering van druggebruik tegen te gaan. Werktitel van dit
project is ‘Drugs, wat doet het met jou?’. Hetzelfde thema als de werkgroep Samen
zonder drugs, maar met een wat bredere invalshoek door de koppeling met veiligheid en
handhaving. Er zijn gesprekken gevoerd met de projectleider (Martijn Planken), wat
ervoor zorgt dat er een korte lijn is en we elkaar kunnen versterken.
2.3.6 Afstudeeronderzoek
Vanuit de opleiding Toegepaste Psychologie werkt Nihan Igci mee met de werkgroep
Samen zonder drugs. Zij doet onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de
normalisering van alcohol- en drugsgebruik. De GGD is opdrachtgever van dit
onderzoek.
2.3.7 TaBootcamp
Vanuit Samen zonder drugs hebben Moed Brabant, Point O en Tobias Jubbega
(preventiewerker Jeugd) i.s.m. het jongerenweekend Reek (Weekend15) een
TaBootcamp georganiseerd. Tijdens dit weekend werden deelnemers fysiek uitgedaagd
en kwamen er waardevolle gesprekken op gang over verslaving. Want wat doet dit met
jou en je omgeving? En hoe kom je fysiek en mentaal dit weer te boven? Hierbij waren
22 jongeren aanwezig en 15 begeleiders. Zowel de jongeren als de begeleiders waren
erg onder de indruk.

3.

Samen opvoeden

Hierin werken samen:
 GGD Hart voor Brabant
 Optimus Onderwijs
 Praktijk den Hoogen
 Zorgcoöperatie Zeeland
 Praktijk Jij en Ik
 Gemeente Landerd

3.1 Thema
Ouders hebben realistische verwachtingen naar zichzelf en anderen. Dit zien we terug in:
 het verbeteren van de balans tussen hun verschillende maatschappelijke rollen
 het openlijk uiten en bespreken van kleine en grote opvoed- en opgroeivragen
richting zowel omgeving als professionals

3.2 Doelen
Ouders hebben realistische verwachtingen naar zichzelf en anderen. Dit zien we terug in:
 het verbeteren van de balans tussen hun verschillende maatschappelijke rollen
 het openlijk uiten en bespreken van kleine en grote opvoed- en opgroeivragen
richting zowel omgeving als professionals
Concreet uit zich dit in:
 Minder stigmatisering op het stellen van een vraag
 Ouders empoweren om een vraag te stellen
 Ouders zijn beter in staat om eigen keuzes te maken waar ze hun tijd aan
besteden
 Ouders weten beter waar ze terecht kunnen met hun vraag

3.3 Projecten
Deze werkgroep heeft het moeilijk gehad met het besluit van het College van B&W om
Samen Lander Samen Beter te stoppen. Ze waren geraakt en gedemotiveerd. Als werkgroep
hebben ze daarom besloten om een brief te sturen naar de gemeenteraad om hun zorgen te
uiten. Deze werkgroep geeft expliciet aan dat het een vertragend effect heeft gehad op hun
activiteiten.
3.3.1 Vooronderzoek
Voor hun activiteit hebben ze 5 ouders geïnterviewd en 5 zwangere vrouwen om te
inventariseren waar hun behoefte lag. Daarnaast is een werkbezoek geweest bij het
mamacafé in zeeland en bij Mom’s Night Out in Keldonk.
3.3.2 Netwerk van jonge moeders Reek
Deze werkgroep richt zich op het bouwen van netwerken
onder jonge moeders. Hiervoor zijn ze begonnen in Reek.
Reek is de kleinste dorpskern waardoor het zich goed
leende om het idee op te starten. Moeders van
pasgeborenen kregen hiervoor een uitnodiging voor een
bijeenkomst in de Babbelaer met een babymassage. Hier
hebben 10 moeders op gereageerd. Ze waren enthousiast
en zijn daarna 3 keer bij elkaar geweest. Ze zien als grote
voordeel dat ze elkaar leren kennen en makkelijker contact
met elkaar opnemen. Wel is het lastig om een goed moment
te vinden i.v.m. de drukke agenda’s. 2 moeders willen het
initiatief nemen om een mama café op te richten.

“Ik wist niet dat er zoveel kinderen zijn geboren in Reek! – moeder”
“Zal ik de kleine van jouw ophalen als ik naar school ga?” - moeder
3.3.2 Netwerk van jonge moeders Schaijk en Zeeland
Aangezien het project in Reek goed was bevallen wilde de werkgroep deze aanpak uitrollen
naar Schaijk en Zeeland. Na vooronderzoek blijkt de animo in beide dorpen erg klein is:
Zeeland sinds 3 maanden 2 aanmeldingen en Schaijk 1. Ze gaan daarom op zoek naar een
andere manier, zoals het Mama Café.
3.3.3 Netwerk van alleenstaande moeders
In Schaijk is een netwerk gebouwd van 6 alleenstaande moeders die elkaar zien om samen
activiteiten te ondernemen. De moeders hebben zelf de regie (bijgestaan door de
preventiewerkers als dat nodig is) en een vrijwilliger. Als er vraag is naar specifieke thema’s
pakken ze die gezamenlijk op.

“ik zag ook moeders waarvan het goed was dát ze contacten gingen leggen”– partner
3.3.4 Themabijeenkomsten
Vanuit de opgebouwde netwerken komt naar voren wat er leeft en wat voor soort informatie
zij nodig hebben. Hierdoor kunnen gerichte themabijeenkomsten worden georganiseerd
zoals Peuter in zicht, Opvoeden & zo en beter omgaan met je puber.

4.

Samen in balans

Hierin werken samen:
 BrabantZorg
 Pantein
 ONS Welzijn
 Zorgcoöperatie Schaijk
 Zorgcoöperatie Zeeland
 Huisartsenpraktijk Schaijk
 Gemeente Landerd

4.1 Thema
'Wij zetten ons in voor vitale en veerkrachtige mantelzorgers. Mantelzorgers in Landerd
staan er niet alleen voor. Naast dat het belangrijk is dat mantelzorgers goed voor zichzelf
zorgen en hun grens bewaken voelen zij zich gesteund door de omgeving en weten ze waar
ze terecht kunnen voor hulp. Onnodige belasting proberen we te voorkomen zodat
mantelzorgers zich met voldoening bezig kunnen houden met de zorg van hun naaste.'

4.2 Doelen
Deze werkgroep heeft drie strategische doelen:
- Meer vitaliteit en veerkracht bij de mantelzorger
- Minder ervaren belasting bij de mantelzorger
- Tijdig signaleren en ingrijpen bij tekenen van overbelasting

4.3 Projecten
4.3.1 Focusgroepen en Denktank professionals
Deze werkgroep heeft veel tijd geïnvesteerd in het onderzoek naar de behoefte van de
mantelzorgers. Er gebeurt al zoveel maar waar ben je nu echt mee geholpen? Hiervoor
hebben ze een focusgroep met 8 deelnemers uit de verschillende dorpskernen geïnterviewd
en de uitkomst hiervan voorgelegd aan een denktank van 26 professionals.
Hier zijn 5 kernpunten uit naar voren gekomen:
1. Mantelzorgers hebben behoefte aan flexibele verlofregelingen
2. Als mantelzorger ben je onmisbaar
3. Als de mantelzorg te zwaar wordt stop je ermee (oftewel: dat gaat niet want
meestal overkomt het je).
4. Een mantelzorger moet weten waar hij zijn info vandaan haalt
5. Mantelzorger moet meer regie krijgen over de verleende zorg
4.3.2 Mantelzorgmakelaar
De werkgroep heeft de mantelzorgmakelaar uitgenodigd om meer te weten te komen over
wat zij kan bieden. Het inzetten van de mantelzorgmakelaar wordt vergoedt voor mensen
met een aanvullende zorgverzekering. De werkgroepleden en hun organisaties kunnen
mensen daar nu ook naartoe verwijzen.
4.3.3 Medicatiebeleid
Bij medicatiegebruik voor langere tijd krijgen volwassenen een herhaalbericht als reminder
om de medicijnen af te halen. Voor minderjarigen bestond deze service niet. Vanuit de
focusgroep werd dit als een behoefte aangegeven. Hierop is dit aangepast en is deze
service ook beschikbaar voor ouders met kinderen die langere tijd medicijnen nodig hebben.
4.3.4 Mantelzorgbeleid
De gemeente zet Mantelzorg in Balans en haar deelnemende partners in om het
mantelzorgbeleid verder vorm te geven. De belangrijkste pijlers hierin zijn

- Sociaal contact/ontmoeting
- Respijtzorg
- Jonge mantelzorgers
- Mantelzorgondersteuning op maat
- De weg vinden in het zorglandschap
Op deze manier wordt integraal samengewerkt aan het beleid.
4.3.5 Richting nodig
Voor deze werkgroep is het nu de uitdaging om weer meer te gaan richten. Er zijn veel
verschillende groepen mensen bezig met dit onderwerp (dat is mooi, want het is belangrijk!).
Daardoor is het uitdaging om alles goed op elkaar af te stemmen. Ook het afstemmen vanuit
de gemeente met deze werkgroep zorgt voor uitdagingen. Hierdoor komen ook nieuwe
belemmeringen naar boven zoals het moeilijk bereiken van de mantelzorgers i.v.m. de
nieuwe AVG wetgeving. Kortom: in de komende periode is het van belang om vanuit het
programmateam deze werkgroep extra te ondersteunen.

5.

Samen erbij

Hierin werken samen:
 GGD Hart voor Brabant
 Bibliotheek
 ONS Welzijn
 Pantein
 BrabantZorg
 Zorgcoöperatie Schaijk
 Zorgcoöperatie Zeeland
 Huisartsenpraktijk Schaijk
 KBO
 Gemeente Landerd

5.1 Thema
Ouderen zijn erbij in Landerd: Samen Erbij!

5.2 Doelen
Deze werkgroep richt zich enerzijds op de doelgroep die nog niet met het thema
eenzaamheid te maken heeft:
 Meer inwoners in Landerd hebben aandacht voor elkaar
Daarnaast richten ze zich ook expliciet op de doelgroep zelf:
 Eenzaamheid wordt eerder en beter herkend
Eenzaamheid wordt eerder en beter herkend

5.3 Projecten
Vanuit deze strategische doelen heeft de werkgroep operationele doelen en 9 projecten
benoemd waaraan ze werken (zie bijlage 1 DIN). De belangrijkste worden hier weergegeven.
5.3.1 Wie gaat er met mij mee
Binnen Landerd is een groep mensen bij elkaar gebracht die de behoefte hebben om
activiteiten met anderen te ondernemen waar ze in hun eigen
kring geen mensen voor kunnen vinden. Er is een telefoonlijst
opgesteld en rondgedeeld waardoor mensen elkaar zelf kunnen
bellen. Daarnaast worden er met regelmaat bijeenkomsten
georganiseerd zodat mensen elkaar ook als groep ontmoeten. Er
zijn nu 4 groepsbijeenkomsten geweest. De laatste bijeenkomst
was in juni en is door 3 mensen uit de groep zelf georganiseerd in
Eikenhof in Zeeland (appartementencomplex voor senioren). Hier
waren zo’n 30 aanwezigen. Elke bijeenkomst groeit de groep met
zo’n 5 mensen die niet eerder zijn geweest. Ook Eikenhof was
enthousiast om de groep te ontvangen. Er vond verbinding plaats,
er was een goede sfeer, er werd veel ‘gebuurt’ en gezongen en
gedanst. Het mooie is dat mensen nu uit zichzelf ook onderling
afspraken met elkaar gaan maken. Zo wordt er samen gefietst en
gekookt. Ook heeft een deelnemer aangegeven dat ze een
andere deelnemer uit deze groep heeft gebeld om samen een
zieke kennis te helpen.

“die vrouw kan/durf ik best vragen, want die zit ook in de groep”

De mensen zelf geven terug dat ze de persoonlijke ontmoeting in de eigen omgeving met de
professional (wijkverpleegkundige) fijn vinden. De lijntjes zijn korter geworden en de
wijkverpleegkundigen worden makkelijker aangesproken. Bovendien komen mensen
erachter dat ze niet de enige zijn die alleen zijn.

“ik wist niet dat die ook alleen was”
De wijkverpleegkundige geeft aan dat deelnemers in het begin wat terughoudend en
sceptisch waren. Nu begint dat meer open en positief te worden. De groep heeft aangegeven
dat de zondag voor hen een moeilijke dag is om door te komen. Daarom wordt de volgende
bijeenkomst (6 oktober) op zondag georganiseerd.

5.3.2 Zomerkalender
De zomerkalender was een initiatief dat al bestond in Zeeland, maar nu ook is uitgerold naar
Reek En Schaijk. De zomerkalender bestaat uit een overzicht van diverse activiteiten die
gedurende de zomerperiode worden georganiseerd. Waar er gaten zaten in het programma
zijn die bewust met activiteiten aangevuld. Zo is er in Reek een bezoek (incl. zomerlunch)
aan de zorgboerderij in Reek georganiseerd. Hier waren ruim 40 deelnemers en dit werd
goed ontvangen. In Schaijk zijn een aantal activiteiten op een andere organisatie
georganiseerd omdat het anders gedurende de zomerperiode zou moeten stoppen. In
Zeeland zijn er op 3 momenten extra beweegactiviteiten ingepland.

5.3.3 Focusgroep
De focusgroep met (alleenstaande) inwoners van Landerd wordt door de werkgroep
regelmatig benaderd om hun behoefte op te halen. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met elke
keer tussen de 10 en 15 deelnemers. Ook dit is een groep waarin mensen elkaar leren
kennen. Zo had een van de mensen geen vervoer en is door de wijkverpleegkundige

opgehaald. De terugweg is ze thuisgebracht door een van de mensen die zij daar had
ontmoet.
Namens de gemeente kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan de gespreksgroep
(focusgroep) Samen Erbij voor de avond op 4 september.
Had deze avond bijna aan mij voorbij laten gaan omdat ik net uit het ziekenhuis
Eindhoven ontslagen was en geen auto mocht rijden.
Vanuit Ons Welzijn is toen aangeboden om mij toch op te komen halen, omdat het toch
belangrijk genoeg was om bij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst werd gegeven in de Hooimijt bij de Nieuwe Hoeven.
Het was mooi om te zien en een aparte belevenis om in gesprek te gaan met inwoners
van Landerd en de gemeente.
Tijdens deze avond zijn belangrijke onderwerpen naar voren gekomen, die duidelijk
hebben gemaakt wat de mensen nodig hebben om uit een isolement te komen of vragen
te stellen aan naasten (dierbaren).
Hoe maak je dit bespreekbaar en wat vertel je je omgeving wel of niet?
Het blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn voor de meeste om deze dingen bespreekbaar te
maken maar tijdens deze avond heb ik ( en ook anderen ) wel alles naar voren gebracht.
Deze vragen komen anders niet zo gauw ter spraken.
Het was voor mij best moeilijk om te durven spreken in het openbaar maar doordat er
goede vragen gesteld werden en iedereen ook betrokken meedeed, zijn we tot een heel
goed en nuttig gesprek gekomen.
Voor mij heeft deze avond meer gebracht dan dat ik er van verwacht had.

Mijnheer Kops uit Schaijk

5.3.4 Subsidieaanvraag ZonMW Versterking aanpak Eenzaamheid
Vanuit de focusgroep werd aangegeven dat zij behoefte hadden aan bankjes. Hiervoor heeft
de werkgroep een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw voor de zogenoemde kletsbenkskes.
“We willen ism de doelgroep nieuwe bankjes (laten) maken en plaatsen en bestaande
bankjes 'oppimpen'. Het idee is om te werken met kleur, spreuken en eigen creativiteit van
de ouderen. Door deze samenwerking ontmoeten mensen elkaar en bieden we ook de
mogelijkheid voor diepgaandere gesprekken. Het idee is om daarna deze kletsbenkskes met
elkaar te verbinden d.m.v. een wandelroute. Deze wandelroute kan beleid en onbegeleid
gelopen worden. Hiervoor wordt ook een flyer/boekje ontwikkeld. We proberen hierbij zoveel
mogelijk bestaande wandelengroepen te betrekken en bestaande bankjes te integreren in
het geheel.”

5.4 Overige projecten
Daarnaast heeft Samen Erbij nog andere projecten klaarstaan om aangepakt te worden:
 Om de signalering van eenzaamheid te verbeteren wordt een inventarisatie
gedaan van de vrijwillige huisbezoeken en vervolgens op behoefte geschoold.
Het gesprek met een aantal vrijwilligersorganisaties hierover is opgestart.
 In samenwerking met de wijkagent aansluiten op WhatsApp
buurtpreventiegroepen en het sociale element hieraan gaan koppelen. In
oktober 2019 is de eerste bijeenkomst hierover
 Naast artikelen over de diverse activiteiten wordt ook gepubliceerd in de
lokale media over het doel van de werkgroep om meer bewustwording over
het thema te krijgen.



We sluiten vanuit Samen Erbij aan op het landelijke programma Een tegen
Eenzaamheid. We hebben hierover een gesprek gehad met de
beleidsadviseur van het ministerie en wethouder Böhmer heeft de landelijke
intentieverklaring getekend. Er zijn afspraken met diverse organisaties in
Landerd om actief met Samen Erbij aan de slag te gaan op dit thema.
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Conclusie 4 thema’s
Verschillende routes
De vier thema’s zijn verschillend in de manier waarop ze hun thema’s aanvliegen. En dat is
goed, want dat is maatwerk. Waar ze wel gelijk in zijn is het werken vanuit de behoefte van
de doelgroep en dat ze daarbij onderzoeken wat wel en niet werkt. Waar de ene groep zich
richt op het bouwen van netwerken (Samen Opvoeden) is de andere groep bezig om via de
route van social design hun vraagstuk te tackelen (Samen zonder Drugs).
Ontmoeting
De onderlinge ontmoeting tussen de mensen van de werkgroep wordt door hen als
waardevol ervaren. Niet alleen voor het organiseren van gezamenlijke projecten, maar ook
voor het elkaar leren kennen (zowel qua persoon als organisatie). De lijnen zijn korter
geworden doordat men elkaar kent.

“we weten elkaar sneller te vinden” – kartrekker
Uitdagingen
In de afgelopen fase zijn er ook uitdagingen geweest. De belangrijkste uitdaging is om
iedereen actief te laten zijn in het meewerken aan projecten. Zoals we het nu hebben
georganiseerd moeten we blijvend terugduwen tegen de waan van alledag uit de
verschillende (lijn)organisaties. Voor de komende fase is dat een belangrijke vraag: Hoe
zorgen we ervoor dat we een magneet blijven in plaats van dat we opleggen dat er dingen
moeten?

“we doen dit omdat we dat ons werk vinden” – kartrekker
Een andere uitdaging zijn de doelen op de vier thema’s. We hebben de mensen in de
werkgroep invloed gegeven doordat zij zelf hun doelen en initiatieven mochten bouwen.
Daardoor komt er veel energie los vanuit de praktijk. Dat is van onschatbare waarde.
Keerzijde hiervan is dat het voor werkgroepen lastig is om terug te grijpen op de doelen
omdat hun drive vooral zit op de uitvoering van projecten.
Tenslotte zien we als uitdaging dat werkgroepen het lastig vinden om opgebouwde
netwerken los te laten. Hoe voorkom je dat het niet in elkaar zakt? Wat is het juiste moment
om los te laten? Hier zullen we samen (binnen het kartrekkersoverleg) per groep gaan kijken
wat de beste keuze hierin is.
Impact
Het overzicht met alle activiteiten van de verschillende werkgroepen laten zien dat er veel is
gedaan het afgelopen jaar. Om de impact van de verschillende projecten in beeld te brengen
hebben we gebruik gemaakt van quotes, ervaringen en verhalen. Maar uiteraard ook waar
dat mogelijk was de harde cijfers toegevoegd.

“Ik ben ontzettend trots op wat de werkgroepen met elkaar hebben bereikt en hoop dat we met elkaar
deze samenwerking als niet-vanzelfsprekend blijven zien.”
Karin Hilverts
Programmamanager

1 Bijlage 3 - Samen Landerd Samen Beter in de media.pdf

Arena - 7 augustus 2018

Sterk in beeld
Professionals, burgers, organisaties en vrijwilligers werken samen aan een gezond en vitaal Landerd
Stérk.Brabant is in contact met sociaal betrokken ondernemers en organisaties die zich inspannen voor maatschappelijke vraagstukken. Kenmerkend
aan deze ondernemers en organisaties is hun gedrevenheid om bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Een van deze organisaties
is Samen Landerd, Samen Beter. Een programma waarin twaalf verschillende organisaties samen met burgers en vrijwilligers werken aan een gezond
en vitaal Landerd. In gelijkwaardig partnerschap. Wij spraken met Karin Hilverts, programmamanager Samen Landerd, Samen Beter.
Vanaf de start in 2017 is Karin Hilverts betrokken bij Samen Landerd, Samen Beter. “Voor een gezond en vitaal Landerd nemen we preventie en
positieve gezondheid als uitgangspunten. Wij zijn gestart met een data-analyse en een enquête die wij onder de partnerorganisaties hebben uitgezet.
Op basis van de uitkomsten zijn gezamenlijk vier thema’s gekozen”, vertelt Karin.
Deze vier thema’s zijn:
Drugsgebruik – jongeren (werkgroep ‘Drugs is niet normaal’)
Stress als gevolg van mantelzorg – volwassenen (werkgroep ‘Mantelzorg in Balans’)
Stress als gevolg van opvoeding – volwassenen (werkgroep ‘Samen Opvoeden’)
Eenzaamheid – ouderen (werkgroep ‘Samen Erbij’)
In gesprek met de mensen zelf
In december 2017 hebben vier werkgroepen geïnventariseerd wat er binnen deze thema’s gebeurt. “We stelden voor elk thema de vraag: wat is de
oorzaak en het gevolg?”, vervolgt Karin. “Dit bespraken we vervolgens niet achter ons bureau, maar mét de mensen zelf. Deze gezamenlijke aanpak
geeft een heel andere insteek. Het thema ‘stress als gevolg van opvoeding’ bijvoorbeeld zou anders nooit gekozen zijn.”
Landerd is een gemeente met een hoge sociale verbinding en een actief verenigingsleven. Dit is van grote meerwaarde, vindt Karin. Anderzijds
betekent het dat er een hoge sociale controle is. “Daardoor zit het praten over problemen of stress die je ervaart bij het opvoeden van je kinderen
vaak in de taboesfeer. Wij hopen dit met elkaar te kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door uitwisseling tussen moeders van pasgeborenen en dit te
vervolgen tijdens de peuter- en kleutertijd.”
Programmatische aanpak en gelijkwaardig partnerschap
Vanuit de werkgroepen zijn ambities en doelstellingen geformuleerd op de vier thema’s. Met een programmatische aanpak en op basis van
gelijkwaardig partnerschap. Karin: “Iedere partnerorganisatie werkt mee vanuit zijn eigen expertise en inzet. De organisaties hebben elkaar nodig om
hun gezamenlijke doelen op deze vier thema’s te bereiken”.
Lees meer op de website van Samen Landerd, Samen Beter of op Facebook en LinkedIn.
- Nieuwsbrief Stérk Brabant – oktober 2018

- Zorgkrant Arena – december 2018

Wijkverpleegkundigen Helma Vermeer en Toos Franken

‘Je hebt zelf de regie, wij assisteren en ondersteunen’
2-12-2018 om 12:30 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl
Landerd kent twee wijkverpleegkundigen: Helma Vermeer voor Zeeland, Toos
Franken-De Louw voor Schaijk en beiden voor Reek. Zij zetten zich vol
enthousiasme in voor de Landerdse gemeenschap, constant op zoek naar
verbindingen. Dit gebeurt vanuit de visie Positieve Gezondheid, waarbij wordt
gekeken naar wat iemand nog wél kan. “Dat wordt steeds meer een begrip in
Nederland.”
Landerd werkt al enige jaren met wijkverpleegkundigen per dorp. Deze
gezondheidsopbouwwerkers vallen onder de plaatselijke zorgcoöperatie. Helma
Vermeer is al een aantal jaar actief in Zeeland. In Schaijk is het Toos Franken die
sinds 1 januari deze rol vervult. In Reek is al enige tijd een vacature. Tot die is
ingevuld nemen Helma en Toos de taken daar waar. “We missen echt een collega in
Reek”, zeggen ze. “Het is bijna per dorp al niet te doen, nu hebben we allebei
anderhalf dorp. In principe hebben we beiden de focus op ons eigen dorpen. Dat
doen we ieder op onze eigen manier, maar we sparren graag met elkaar of doen een
beroep op elkaars expertise. Met z’n tweeën zijn we eigenlijk te kwetsbaar, we
kunnen een extra partner goed gebruiken.”
Positieve Gezondheid
De wijkverpleegkundigen zijn beschikbaar voor de inwoners van Landerd met
vragen over wonen, werk, welzijn en zorg. Ze proberen zichtbaar te zijn, zodat
mensen hen makkelijk aan kunnen spreken, met de meest uiteenlopende vragen.
De twee werken vanuit de visie Positieve Gezondheid. “We leggen de persoon in
kwestie in het midden”, licht Toos toe. “Daaromheen betrekken we het hele
netwerk. Samen gaan we kijken hoe bepaalde uitdagingen op te lossen zijn. De
mens staat centraal, niet de ziekte of aandoening die je hebt. We kijken wat wel
lukt en wat de omgeving daar in kan betekenen. Samen vullen we het spinnenweb
in. Op basis van de uitkomst kunnen mensen zelf prioriteiten stellen. Daar proberen
we zo min mogelijk in te sturen, alleen als het echt niet anders kan. Je hebt zelf de
regie, wij assisteren. Verder is het heel laagdrempelig. Geen indicatie, geen
verslaglegging, geen kosten. Iedereen kan bij ons terecht.”
Helma vult aan: “Wij denken mee hoe ze zichzelf vooruit kunnen helpen. Dan
bekijken we in hoeverre ze in staat zijn om zelf het gewenste pad te bewandelen. Bij
een vraag geef je de ene persoon het adres van de website waar hij of zij het
antwoord kan vinden, terwijl je met een ander samen achter de computer gaat
zitten om het antwoord op te zoeken. Ik verwijs mensen ook vaak naar Youtube.

Daar staan veel instructiefilmpjes, bijvoorbeeld hoe je mensen uit bed moet
tillen of ze kunt verplaatsen. Er is online veel informatie te vinden. Het
verhoogt de zelfredzaamheid. En als we het antwoord niet weten, verwijzen
we je door naar de juiste persoon.”
Verbinding zoeken
Iets waar de wijkverpleegkundigen heel erg naar op zoek zijn, is verbinding
tussen meerdere partijen. Ze helpen graag met het opstarten en
aanzwengelen van een project, maar daarna geven ze het liefst de leiding
aan iemand anders. Dat geeft hen de ruimte om zich weer op een ander idee
te storten. Een goed voorbeeld van een dergelijk project is ‘Wie gaat er met
mij mee?’. “Dat is een groep mensen die het leuk vinden om met iemand
anders iets te gaan doen”, legt Toos uit. “Dit gaat verder dan eenzaamheid.
Stel je wil naar de film, maar niemand uit je eigen netwerk kan of wil mee.
Dan kun je iemand van de lijst bellen en ga je lekker samen naar de
bioscoop.” Het project is niet om mensen aan elkaar te koppelen, maar het
stimuleert nieuwe vriendschappen. “Het gaat erom dat je tijd met elkaar
doorbrengt”, zegt Helma. “Om het op gang te brengen, hebben wij een
startavond georganiseerd: maandag 1 oktober in Het Wapen van Reek. Via
een soort van speeddaten konden de mensen elkaar leren kennen. Een
laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en bij een klik om
gegevens uit te wisselen.” Die startavond was een groot succes. “Het was zo
leuk dat men vroeg om een tweede bijeenkomst”, vervolgt Helma. “Een van
de aanwezigen stelde voor om dat in de ‘oliebollentijd’ te doen. We hebben
twee vrijwilligers gevonden die de organisatie nu samen met ons oppakken.
Zo dragen we het langzaam over en uiteindelijk laten we het helemaal los.
Hoe lastig we dat ook vinden, want het zijn gezellige bijeenkomsten.”

(vervolg)

Ontmoeting
De wijkverpleegkundigen proberen mensen samen te brengen. “Als mensen elkaar
ontmoeten dan kennen ze elkaar en zijn ze eerder bereid elkaar te helpen”, stelt
Toos. “Soms is de drempel te groot om hulp te vragen of te accepteren. Ik adviseer
mensen dan om vijf dingen die je graag gedaan wil hebben op een briefje te
schrijven. Wanneer iemand dan hulp aanbiedt, haal je dat tevoorschijn en kies je iets
uit.”
Met dit in het achterhoofd loopt het tweetal met het idee om iets met buurten en
wijken te doen. Ze vinden dat er meer reuring moet komen. Een buurt is een kleine
gemeenschap op zich, ook daar kunnen verbindingen gelegd worden. Ontmoeting
wordt een belangrijke pijler van de Landerdse wijkverpleegkundigen in 2019.
Toos is heel trots op de vrijwilligers die, ondanks de perikelen rondom de
veranderingen in het ontmoetingscentrum, zich zo positief voor de Schaijkse
medeburger blijven inzetten. “Door zulke actieve mensen komt het goed. Ik denk:
hou van de mensen zoals ze zijn, er bestaan geen anderen.”
Toos Franken
06-30104816
toos.wijkvpk.zcs@gmail.com

Preventie
Landerd zet steeds meer in op preventie. De
wijkverpleegkundigen gaan daar in mee. Er is een goede
samenwerking met preventiewerkers jeugd Nettie Nabuurs en
Tobias Jubbega. Verder proberen ze periodiek een adviescolumn
te schrijven. Helma: “De onderwerpen hiervoor zijn heel breed,
het is in ieder geval niet alleen op jeugd gericht. Het is een
manier om extra informatie te verspreiden en mensen aan het
denken te zetten, zodat ze gezonde keuzes kunnen maken. De
teksten publiceren we onder meer in het Reekse dorpsblad en ‘t
Rookelijzer in Zeeland. Voor Schaijk zijn we nog op zoek naar een
geschikt kanaal.

Helma Vermeer
06-20246024
helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl

Denk mee
Wijkverpleegkundigen Helma Vermeer en Toos Franken roepen alle inwoners van de
gemeente Landerd op om mee te denken over kleine initiatieven voor in de dorpen
om het leuker en fijner te maken. “Mensen kunnen heel creatief zijn”, weten ze. “Heb
je bijvoorbeeld een portie eten over? Geef dit aan een alleenstaande in de wijk. Om
maar iets te noemen. Het mag echt van alles zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat we je
meteen aan het werk zetten. Dus heb je een leuk idee? Meld het ons. Dan gaan wij
ermee aan de slag.”

Zorg en welzijn heffen het glas op Samen Landerd, Samen Beter
12-12-2018 om 17:00 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl
LANDERD - Hoe vanzelfsprekend samenwerken in de gemeente Landerd ook
is: de aanpak ‘Samen Landerd, Samen Beter’ is uniek in de regio en ver daar
buiten. Actuele thema’s in zorg en welzijn worden in werkgroepen
gezamenlijk opgepakt. Daarom werd dinsdag 11 december geproost door
veertig betrokkenen in De Buitenhorst in Schaijk. Alcoholvrij, dat wel, want
één van de thema's waar Samen Landerd, Samen Beter aan werkt is
middelengebruik onder jongeren. En daar mogen volwassenen best het
goede voorbeeld in geven.
Naast de werkgroep over middelengebruik bij de jeugd, zijn er nog drie actieve
werkgroepen met ieder een eigen thema.
- Samen zonder drugs; over middelengebruik onder jongeren
- Mantelzorg in Balans; over stress door mantelzorg
- Samen Opvoeden; over stress bij opvoeding
- Samen Erbij; over eenzaamheid
Werkgroepen aan de slag
Afgelopen periode hebben de werkgroepen gesleuteld aan plannen om de
actuele thema’s in Landerd aan te pakken. De eerste activiteiten zijn al geweest.
Zo was er bijvoorbeeld de avond ‘wie gaat er met mij mee’ van de werkgroep
Samen Erbij. Op de feestelijke bijeenkomst in Schaijk verzorgde elke werkgroep
op ludieke wijze een presentatie over hun aanpak. Een kijkje in elkaars keuken
die veel inspiratie opleverde.
Verdere samenwerking
Aansluitend was het de beurt aan de bestuurders van de kern- en steunpartners:
GGD, Ons Welzijn, BrabantZorg, Gemeente, Pantein, Optimus, Bibliotheek
Landerd, Huisartsenpraktijk Schaijk, Zorgcoöperaties Zeeland en Schaijk en
Praktijk Jij & Ik. Zij mochten een handtekening zetten om de samenwerking te
bekrachtigen. Na de toost door programmamanager Karin Hilverts konden de
aanwezigen genieten van de eerste resultaten én de klanken van een live band.
Maar er werd vooral nog nagepraat met elkaar over het vervolg van deze
bijzondere samenwerking.

Burgemeester Bakermans laat ‘de fles’ staan tijdens de
vastentijd
LANDERD - Hoogstpersoonlijk trok hij bij de krant aan de bel, burgemeester
Marnix Bakermans. Hij doet mee met de landelijke ‘alcoholpauze-actie’
tijdens de vastentijd. Of we daar in het Brabants Dagblad een artikel aan
willen wijden.
Maarten van de Rakt 05-03-19, 11:29 Bron: BD
Vanaf woensdag draagt Bakermans een blauw polsbandje. Van de actie
‘IkPas’. Die roept mensen op de uitdaging met zichzelf aan te gaan en veertig
dagen geen alcohol te nuttigen. De Schaijkse huisarts René van Kollenburg
zette burgemeester Marnix Bakermans zo‘n beetje voor het blok.
De dokter is betrokken bij het initiatief Samen Landerd, Samen Beter en dan
met name de werkgroep alcohol & drugs. ,,We willen onze boodschap breed
uitdragen onder jongeren. We zetten allerlei activiteiten op touw. Zo haken
we in op deze landelijke actie. Ik dacht: het beste is als de burgemeester mee
gaat doen als rolmodel.‘’

De Schaijkse huisarts René van Kollenburg strikt
burgemeester Bakermans voor de landelijke actie IkPas.
© Maarten van de Rakt

“Het gaat om bewustwording, dat het gebruik van alcohol niet
de normaalste zaak van de wereld is”
Marnix Bakermans, burgemeester Landerd
Bakermans pakte de handschoen op. ,,Inwoners hoeven niet per se mee te doen en ook een blauw bandje te dragen. Als we aandacht hierop
kunnen vestigen, is het doel al bereikt. Het gaat om bewustwording, dat het gebruik van alcohol niet de normaalste zaak van de wereld is. Het is
belangrijk erover in gesprek te gaan met jongeren.”
De burgervader omschrijft zichzelf als een kleine drinker. ,,Zoals ze hier zeggen: ik spuug er niet in. Ik drink een paar borrels bij feestjes. Ik kom
veel op plekken waar alcohol wordt geschonken. Ik ga eens turven hoe vaak mij drank wordt aangeboden. Vaak ben ik met de auto, dat is ook
een rem. In mijn agenda staan drie momenten , dat je denkt: wordt dat wel gezellig zonder alcohol. Ik ben benieuwd hoe ik dat zal ervaren.‘’
Van Kollenburg: ,,Ouders laten kinderen indrinken, want dan denken ze het onder controle te hebben. Maar dat is grote onzin. Dan is het hek
van de dam. Moet je nooit goedkeuren. Maar ouders vinden dat moeilijk. Daarbij speelt ook groepsdruk van ouders onderling een rol. Het is
lastig die te doorbreken.‘’
Eindhovens Dagblad 05-03-2019

Burgemeester Landerd week lang in actieshirt:
‘Cocaïne mag niet zo normaal worden als bier’
SCHAIJK - Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd loopt deze
hele week in een T-shirt met daarop de tekst ‘Beter drugsvrij!’ Hij
hoopt met zijn actie het gesprek op gang te brengen over
drugsgebruik. ,,Het lijkt onder jongeren steeds normaler te worden
om iets te gebruiken.”
Peter van Erp 10-08-19, 19:08 Bron: BD
Bakermans heeft deze komende week bewust gekozen voor zijn actie. ,,We
zitten aan het eind van de schoolvakanties en er zijn nu nog weinig officiële
gelegenheden waar ik geacht wordt in pak te verschijnen.” Daarnaast koos hij
de start van de kermis in Schaijk als moment om zijn actie af te trappen. Drie
jaar geleden stelde de gemeente een onderzoek in naar het drugsgebruik in
met name dit dorp, na veelvuldige signalen hierover. Dat onderzoek leverde
overigens geen opmerkelijke uitkomsten op.
,,Het is algemeen bekend dat alcohol- en drugsgebruik in Brabantse dorpen
een toenemend probleem is", stelt Bregje The van de werkgroep Samen
Landerd, Samen Beter. ,,Schaijk is daarop zeker geen uitzondering.” The kan
het weten. In het dagelijks leven bestiert ze ‘safe house’ Point O, waar exverslaafden toewerken naar terugkeer in de samenleving. Het grootste deel
betreft overigens mensen die hun leven zagen ontsporen door bovenmatig
alcoholgebruik. Cocaïne volgt als tweede verslavingsprobleem in omvang.
Dweilen met de kraan open
,,De kermis en de zomer in het algemeen zijn bij uitstek gelegenheden
waarop mensen hun eerste stappen zetten richting verslaving", weet The.
Vandaar dat ze blij is dat de burgemeester bereid is om hier als wandelend
waarschuwingsbord rond te lopen. ,,Opvang en begeleiding is een mooi,
zonder preventie blijft het dweilen met de kraan open.”

Marnix Bakermans doet zijn colbert uit en toont jeugd op de kermis
in Schaijk zijn T-shirt met de tekst: ‘Beter drugsvrij!’
© Thomas Segers/Van Assendelft

Bakermans hoopt dat jongeren met elkaar het gesprek aangaan
en dat ouders dat ook doen met kinderen. ,,Dat er bij een feestje
alcohol op tafel komt, vindt iedereen normaal. Misschien zijn we
al te laat, maar ik wil voorkomen dat dit niet ook gaat gelden
voor drugs als xtc en cocaïne.”

Landerd bindt strijd aan tegen drugsgebruik
13-8-2019 om 15:25 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

(foto: Marc van Zuylen, LanderdFotografie)

LANDERD - Landerd bindt de strijd aan tegen drugsgebruik. De werkgroep
Samen Landerd, Zonder drugs zet zich in om de normalisering van alcohol en
drugsgebruik tegen te gaan. "Dit doen we door iedereen op te roepen hierover
in gesprek te gaan met elkaar. Is het wel zo normaal om een biertje te drinken
als je net heerlijk gesport hebt? Is het wel zo normaal om ‘er wat bij te nemen’
om een hele nacht door te kunnen halen? Blijkbaar is dit voor een grote groep
de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig zijn er met ons ook velen die dat
niet vinden", laat de werkgroep weten.
Burgemeester Bakermans gaat bij de opening van de kermis in Schaijk het
gesprek aan over drugsgebruik.
Ook burgemeester Marnix Bakermans zet zich graag in om het onderwerp
alcohol en drugs bespreekbaar te maken. Hij draagt daarom de hele week een
t-shirt met de teks 'Beter drugsvrij'. Eerder dit jaar gaf de burgervader al aan
graag aandacht te willen besteden aan dit onderwerp, maar wel op het juist
moment. "En dat moment is nu, in de zomer wanneer de festivals en
festiviteiten in volle gang zijn. Het ijzer smeden wanneer het heet is, is volop
van toepassing."
De werkgroep wil nu doorpakken. "Vanaf september zullen wij van start gaan
met een traject waarbij er op een vernieuwende manier het gesprek gevoerd
gaat worden. Vaag? Ja, en dat laten we nog even zo om iedereen later volop te
kunnen verrassen. Lees op de website, op LinkedIn, Facebook en in de Arena de
voortgang."

dinsdag 13 augustus 2019, 19:15

Burgemeester van Landerd met anti-drugsshirt over de kermis:
'Heerlijk een week zonder pak'
SCHAIJK - De gemeente Landerd maakt zich hard voor verschillende preventieve projecten. Een daarvan richt zich op drugs.
"We merken ook in Landerd dat er veel drugs wordt gebruikt onder jongeren. Het lijkt een beetje te normaliseren en dat wil
ik tegengaan", zegt burgemeester Marnix Bakermans. De gemeente richt niet op de criminaliteit die er omheen zit, maar
puur op gezondheid. Geschreven door Linda Koppejan
De burgemeester komt niet alleen in actie tegen drugs. Met de werkgroep 'Samen Landerd, Samen beter' wordt er hard
gewerkt aan het initiatief. Speciaal voor de gelegenheid, om de actie af te trappen op de kermis in Schaijk, mocht
Bakermans zich in een shirt met opdruk hijsen. De rest van de week mag hij zich hierin vertonen. "Het is heerlijk om een
week zonder pak te lopen.“
'Niet gebruiken is de norm'
Alle aandacht die er is, draagt volgens Bakermans bij aan het bespreekbaar maken van drugs en het gebruik ervan.
"Bijvoorbeeld om het gesprek aan de keukentafel tussen ouders en jongeren op gang te helpen. Het gaat toch over de
bewustwording van het gebruiken en wat voor effect dat heeft op de gezondheid. Niet gebruiken is de norm.“
GHB en lachgas zijn hot
Het gaat om verschillende soorten drugs. Het overgrote gedeelte gaat over wiet. "Maar we komen XTC, cocaïne, lachgas
en GHB ook tegen." Vooral die laatste twee zijn op dit moment veel in de running. "Eigenlijk moeten al die stimulerende
middelen niet nodig zijn. We zijn toch als mens al leuk genoeg", lacht de burgemeester.
Tijn, een jongetje van negen is met zijn opa en oma op de kermis. Hij heeft weleens gehoord van lachgas. Op de vraag of
hij het zelf ooit zou willen gebruiken zegt hij hoofdschuddend 'nee' tegen de burgemeester. Zijn opa Ferry vindt het goed
dat de burgemeester volop in actie is. "Zeker als zulke jonge kinderen al voorlichting krijgen. Het probleem wordt steeds
groter namelijk.“ Volgens de man begint het experimenteren van drugs al op tienjarige leeftijd. "Lachgas zie ik weleens
ergens liggen. Vroeger zat het in een slagroomspuit, nu gebruiken ze het zelf. Raar hoor." Opa Ferry hoopt dat zijn
kleinzoon tijdens het eten zelf het gesprek aanknoopt met zijn ouders. "Dan heeft het dus gewerkt.“
Niet iedereen is blij
Het initiatief wordt volgens de burgemeester goed ontvangen. Jongeren die geen zin hebben om het gesprek aan te gaan,
is hij nog niet tegengekomen. 'Ze snappen dat het belangrijk is. Of je nou met de horeca, de ouders of de jongeren
spreekt." Nare ervaringen blijven vooralsnog dus uit.
Maar toch is niet iedereen is blij met het initiatief. Kermisexploitant Jean Scheffer bijvoorbeeld vindt dat de kermis op
deze manier in een slecht daglicht wordt gezet. "Natuurlijk vind ik het prima dat er over drugs gepraat wordt. Maar niet
dat het nu geassocieerd wordt met de kermis."
Nog veel werk aan de winkel
Na deze week zit het er nog niet op voor de werkgroep. Nieuwe projecten zullen uitgerold moeten worden. En ook de
burgemeester blijft zich inzetten. "Een week in een shirtje lopen lost niet alle problemen op." De strijd wordt dus
onverminderd doorgezet. "Ik ga in ieder geval elk jaar naar alle basisscholen om met de groepen 6, 7 en 8 om over dit
onderwerp te spreken. Hier moeten we energie in blijven steken."

Zorgcoöperaties actief tijdens Week tegen Eenzaamheid

‘Belangrijk om eenzaamheid te signaleren
en verbinding met elkaar aan te gaan’
7-10-2019 om 15:37 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
LANDERD - Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het
hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen
zijn er activiteiten, zo ook in de gemeente Landerd. In De Babbelaer in Reek vond
zondag een verrassingsmiddag plaats en bij Jumbo Eijsermans in Zeeland en
Albert Heijn Christiaens in Schaijk wordt de hele week koffie met wat lekkers
geserveerd. “Niet alleen bij ouderen, maar ook onder jongeren zie je veel
eenzaamheid.”
De landelijke Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onder het motto ‘Kom erbij!’ staat
ontmoeting en verbinding centraal.
Samen Landerd, Samen erbij
In de gemeente Landerd organiseert de werkgroep Samen Landerd, Samen erbij
een aantal activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Debbie Koning,
voorzitter van Zorgcoöperatie Schaijk, zit maandagochtend aan de koffietafel van
Albert Heijn Christiaens in Schaijk om met mensen in gesprek te gaan over het
thema eenzaamheid. “Ik maak een praatje met mensen en probeer op die manier
bij te dragen aan de bewustwording rondom eenzaamheid en de grote kleine
stappen die we kunnen zetten om eenzaamheid te beperken bij veel
doelgroepen”, vertelt Debbie.
Eenzaamheid bij jongeren
Eenzaamheid is niet iets wat alleen bij ouderen speelt, benadrukt Debbie. “In de
media is het voornamelijk de eenzaamheid onder ouderen die aandacht krijgt,
maar wij willen als Zorgcoöperatie ook eenzaamheid bij andere doelgroepen
bespreekbaar maken. Er zijn verschillende categorieën mensen die kwetsbaar
zijn en zich eenzaam kunnen voelen.
Denk aan mensen die aan het begin van hun carrière staan of mensen die alleen
wonen en vooral veel virtuele verbinding hebben, maar weinig hechten. Maar ook
bij scholieren zie je veel eenzaamheid. Het is van groot belang om dat te
signaleren.

Bijvoorbeeld door te letten op kleine dingen als: fietst iemand altijd alleen
naar school? Hoe kun je eenzaamheid herkennen en er écht zijn voor
elkaar. Daarom zitten we hier nu in de Albert Heijn, om met mensen in
gesprek te gaan. Het is heel belangrijk om eenzaamheid te signaleren en
verbinding met elkaar aan te gaan.”
Vrienden maken Onder de Linde
Twee weken geleden organiseerde de Zorgcoöperatie Schaijk voor het eerst
de bijeenkomst ‘Vrienden maken Onder de Linde’. Debbie Koning: “Een
bijeenkomst onder leiding van jeugdpreventiewerker Tobias Jubbega met
als doel een steuntje in de rug te bieden aan jongeren van 14 tot 17 jaar die
weinig aansluiting hebben en moeilijk vrienden kunnen maken. We streven
ernaar om één keer in de maand zo’n bijeenkomst te gaan organiseren voor
deze doelgroep. Als Zorgcoöperatie willen we er namelijk voor álle
leeftijden zijn.”
80 procent Nederlanders wil zelf iets doen tegen eenzaamheid
Maar liefst 80 procent van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage
leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden
samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij
vervoer. Dit blijkt uit een recente peiling, geïnitieerd door het ministerie van
VWS, onder ruim 1.000 Nederlanders. Gevoelens van eenzaamheid kunnen
iedereen overkomen, jong én oud. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt
zich sterk eenzaam. 80 procent van de Nederlanders beschouwt dit als een
redelijk groot tot zeer groot probleem.

Facebook

Website
LinkedIN
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VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer:
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen
Omschrijving

☐

☒

☐

☐
☐
☐

Afdoening

Informatieve/technische vraag
(over openbare stukken of besluiten van het college)
Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Mondelinge verzoek om achtergrondinformatie
(indienen 24 uur voor vergadering)
Mondelinge actuele vraag voor raadsvergadering
(indienen 24 uur voor vergadering)

Mondeling
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk antwoord college of burgemeester
z.s.m. (uiterlijk 30 dagen)
Mondeling
College of burgemeester antwoordt in de volgende
raadsvergadering
Mondeling
Vragenhalfuurtje in voorbereidende vergadering
Mondeling
In raadsvergadering agendapunt Rondvraag

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Samen Landerd, samen beter
Vragen:
1. In de leergeschiedenis staat geschreven: Financiering middelen (incl. uren programmamanager) vanuit de
gemeente. De gemeente is de grootste financier van het programma. In de afgelopen fase is dat risicovol
gebleken. Welke invloed kan er uitgeoefend worden op dit risico, hoe groot is het risico en hoe kan dit worden
beperkt.
2. Er wordt gesteld dat op dit moment nog onvoldoende zelfredzaamheid in de samenwerking is ontwikkeld.
Zonder manager zou dit inzakken, wat is de reden dat er dan toch met 50% wordt afgeschaafd wat betreft FTe?
Wat betekent dit voor het programma?
3. Wat kost het aanhouden van 1fte of 0,75 fte voor 2020 de gemeente extra?
4. Wat zijn, naast de programma manager, andere mogelijkheden om het programma met afschaling van de
programmamanager dragend te maken binnen de werkgroep en gemeenschap. In hoeverre speelt de
transformatie opgave hierin een rol?

Ondertekening:
Datum indiening

:

26-11-2019

Fractie

:

Maashorst Vooruit

Naam indiener

:

Thijn van den Berg

1

ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Antwoord:

2
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Sociaal Domein
Wethouder R.W.M. Böhmer
7020-2019 - 2019

Aan de Raad.
Onderwerp
Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant
Advies
Het regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant vast te stellen.
Inleiding
In 2014 is in de regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om samen te werken op
het gebied van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze gemeenten hebben toen een
beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. In 2018 is dit beleidsplan geëvalueerd en verlengd voor de
duur van één jaar. De belangrijkste conclusie was dat de transitie geslaagd is, maar de
transformatie nog niet. De komende jaren ligt daarom de focus op transformatie. De doelen en
de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023
Noord Oost Brabant.
Het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant leggen we ter vaststelling
voor aan de gemeenteraden. Na vaststelling stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierin
werken we de verschillende acties verder uit met daarbij een planning voor vier jaar. Waar
sprake is van financiële consequenties vindt aparte besluitvorming plaats.
Wij hebben de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) om advies gevraagd. De ASD merkt op dat
het beleidsplan weinig concreet is. Het algemeen karakter van het stuk komt over als een basis
voor een startende samenwerking en niet als een beleidsstuk dat gebaseerd is op (ervaringen
van een) meerjarige samenwerking.
De ASD wil zich het liefst uitspreken over de implementatie van het regionale beleid op lokaal
niveau en dan met name vanuit het inwonersperspectief. Op de volgende zaken willen zij de
nadruk leggen:
- Er zijn nergens concrete afspraken geformuleerd;
- Onduidelijk is hoe de participerende gemeenten elkaar kunnen aanspreken op naleving
van de (niet concreet geformuleerde) afspraken;
- Tevens wordt nergens duidelijk welke arrangementen er nu bestaan en welke
overeenkomsten en verschillen er zijn tussen lokale gemeenten en subregio’s. Ten
gevolge hiervan is straks ook niet duidelijk welke lokale gemeenten het ten opzichte van
2020 in 2023 beter doen.
- Het onderzoeksbureau Significant heeft destijds in 2018 in het rapport ‘Evaluatie van de
samenwerking in jeugdhulpregio Noordoost-Brabant’ het gemis aan afbakening van
taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld. Dat werd juist genoemd als een
must om de transformatie in te zetten. Hun advies was toen vooral: ‘Maak dat concreet!’.
De ASD staat nog steeds achter dat advies.

Beoogd effect
Het regionaal beleidsplan geeft richting aan de ambities die de 16 gemeenten in de
samenwerkingsregio Noordoost Brabant hebben. Ook voldoen we hiermee aan de verplichting
van de Jeugdwet.
Argumenten
1.1 We voldoen aan de verplichting van de Jeugdwet.
Op grond van de Jeugdwet moet iedere gemeente periodiek een plan vaststellen dat richting
geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie
en jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Met dit
beleidsplan voldoen we aan de verplichting van de Jeugdwet.
1.2 In het Regionaal beleidsplan jeugdhulp geven we aan hoe we de komende jaren gaan
sturen op transformatie.
In het vorige beleidsplan lag de prioriteit bij de transitie. De gemeente werd immers per 1
januari 2015 verantwoordelijk voor een verantwoorde transitie waarin continuïteit van jeugdigen
in zorg werd gewaarborgd. In de regionale beleidsevaluatie die in 2018 is uitgevoerd werd
geconcludeerd dat de transitie geslaagd was maar de transformatie nog niet. In het Regionale
beleidsplan jeugdhulp beschrijven we hoe de transformatie vorm gaat krijgen.
1.3 Inkoop specialistische jeugdhulp 2021 sluit aan op het Regionale beleidsplan jeugdhulp.
De inkoop van specialistische jeugdhulp heeft een grote impact op het behalen van de ambities.
In het voortraject heeft daarom veel afstemming plaatsgevonden. Door het beleidsplan vast te
stellen, leggen we een concrete regionale basis voor de inkoopkaders van specialistische
jeugdhulp vanaf 1 januari 2021
1.4 Concretisering van het regionaal beleidsplan wordt uitgewerkt in de nog op te stellen
uitvoeringsplannen.
Wij ondersteunen de opmerkingen van de ASD betrekking tot de concreetheid van het regionaal
beleidsplan. Deze concreetheid wordt echter in het op te stellen uitvoeringsplan aangebracht.
In dit uitvoeringsplan wordt per actielijn beschreven welke acties er uitgezet gaan worden, wat
er nodig is om de actie te kunnen uitvoeren, wie er aan zet is, welke externe stakeholders nodig
zijn, tijdspad, resultaat en de relatie met inkoop (financiën). De uitvoeringsplannen worden dus
een stuk concreter. Aan de hand van dit regionaal uitvoeringsplan zullen wij bekijken wat wij en
hoe wij hier lokaal invulling aan gaan geven. Deze uitvoeringsplannen zullen wij t.z.t. met de
ASD bespreken en toetsen of de gemaakte opmerkingen van de ASD hierin zijn meegenomen.
1.5 Geen lokale paragraaf toevoegen aan het Regionaal beleidsplan jeugd.
De gemeente Landerd heeft besloten om geen lokale paragraaf toe te voegen aan het regionaal
beleidsplan. Dit is in lijn met wat de andere gemeenten in de regio doen. De reden is dat we
onlangs een uitvoeringsnotitie inrichting nieuwe toegang jeugd hebben opgesteld. Daar staan
onze lokale prioriteiten in opgenomen.
Kanttekeningen
1.1 Financiële consequenties van de diverse beleidsvoornemens zijn nog niet doorgerekend.
Het beleidsplan bevat algemene beleidsuitgangspunten. Financiële consequenties voor 4 jaar
zijn niet doorgerekend. Een groot deel van de beleidsvoornemens is echter lokale invulling. De
regionale invulling betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp, de afspraken met de
Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en uitvoeringskosten. Het budget dat hiervoor nodig is
wordt jaarlijks opgenomen in de inkoopopdracht welke wordt vastgesteld door de gemeenten.
1.2 Op dit moment nog te weinig inzicht in zorggebruik Noordoost-Brabant
De afgelopen jaren is het niet gelukt om betrouwbare gegevens te hebben over het zorggebruik
in onze regio. Dit maakt het lastig om goede conclusies te kunnen trekken die feitelijk nodig zijn
om een nieuw beleidsplan op te stellen. We constateren een lichte trend dat het aantal
jeugdigen dat woonachtig is in Noordoost Brabant afneemt terwijl het zorggebruik toeneemt. Dit
blijkt ook uit een landelijk onderzoek “Analyse volume jeugdhulp”. Een verklaring hebben wij

hier niet voor. Wij hebben inmiddels het PON opdracht gegeven om een analyse uit te voeren
naar toenemend zorggebruik in de regio Noordoost-Brabant. De conclusies die hieruit
voortvloeien kunnen er mogelijk toe leiden dat andere keuzes gemaakt worden. In het nog op te
stellen uitvoeringsplan zullen wij dit meenemen.
Financiën
In dit beleidsplan wordt ingegaan op preventie, algemene voorzieningen, lichte
opvoedondersteuning, toegang en gespecialiseerde jeugdhulp. De kosten die hiervoor gemaakt
moeten worden, kunnen onderverdeeld worden in lokale kosten en regionale kosten.
Lokaal betreft het de kosten voor preventie, algemene voorzieningen, lichte
opvoedondersteuning, de inrichting van de toegang en de kosten voor specialistische jeugdhulp
die via een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt. In elke gemeentelijke begroting
zijn deze kosten anders opgenomen en is (mede) afhankelijk van het lokaal te voeren beleid.
De gespecialiseerde jeugdhulp wordt regionaal door de centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch
ingekocht op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost Brabant 2020. Hiervoor is een Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) ingericht.
Onder gespecialiseerde jeugdhulp vallen de kosten voor Zorg in Natura (ZIN), Jeugdzorg plus,
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis.
Jaarlijks stelt het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) een inkoopopdracht vast inclusief
budgettair kader. Na behandeling in het RBO leggen de gemeenten de inkoopdracht ter
accordering voor aan hun colleges (uiterlijk 1 april).
De Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) worden door de VNG ingekocht en aan
gemeenten doorberekend (aparte facturering).
Voor 2020 geldt het budgettair kader dat onlangs door RBO, colleges en gemeenteraden is
vastgesteld.
Communicatie
Na vaststelling door de gemeenteraad communiceren wij dit besluit aan het Regionaal
Bestuurlijk Overleg.
Uitvoering
/
Bijlage(n)
Bijlage 1: Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023 Noord Oost Brabant
Bijlage 2: Reactie ASD op regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023 Noord Oost Brabant
Bijlage 3: Reactie op gevraagd advies ASD d.d. 5 november 2019

Zeeland, 5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans
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Agendapunt: Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 5 november 2019;
B E S L U I T:
Het regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023 Noord Oost Brabant vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 12 december 2019
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans
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Inleiding; waarom dit beleidsplan?
Gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de uitvoering van de
hele jeugdhulp voor jeugdigen en/of hun ouders en opvoeders wanneer zij ondersteuning
nodig hebben bij opvoeden en opgroeien. De Jeugdwet streeft naar een andere inrichting
van het jeugdstelsel. Het doel is onder andere dat jeugdigen en ouders meer gebruik
maken van hun eigen kracht en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie
blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionals naar oplossingen zoeken als er behoefte is aan hulp en/of ondersteuning.
Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om periodiek een beleidsplan vast te
stellen. Het beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan regionale samenwerking.
Het plan gaat in op preventie, toegang, gespecialiseerde jeugdhulp, de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
In 2014 is in regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om samen te
werken op het gebied van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze gemeenten hebben
toen een beleidsplan Jeugdhulp vastgesteld. Dit beleidsplan, dat betrekking had op de
periode 2015-2018, bestond uit een regionaal en lokaal deel. In 2018 is dit beleidsplan
geëvalueerd en verlengd voor de duur van één jaar. De belangrijkste conclusie was dat de
transitie geslaagd is, maar de transformatie nog niet. De komende jaren ligt daarom de
focus op transformatie. De doelen en de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit
Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023.
Het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 leggen we ter vaststelling voor aan de
gemeenteraden. Na vaststelling stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierin werken
we de verschillende acties verder uit met daarbij een planning voor vier jaar. Waar sprake
is van financiële consequenties vindt aparte besluitvorming plaats.
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Samenwerking
in Noordoost Brabant

Binnen de regio Noordoost Brabant kennen we een Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd
(RBO). Dit overleg bestaat uit de portefeuillehouders Jeugd van de 161 gemeenten en een
onafhankelijke voorzitter. Ook kennen we een RBO Smal, bestaande uit één portefeuillehouder Jeugd per subregio en de voorzitter van het RBO.
Het Regionale regieteam, dat uit één ambtelijke vertegenwoordiger per subregio bestaat,

Sinds de invoering van de Jeugdwet werken de gemeenten in de regio Noordoost Brabant

heeft onder andere de taak om het RBO te adviseren over de beleidskaders voor jeugdbe-

samen in de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

leid en inkoop. De adviezen zijn gebaseerd op input van de 16 gemeenten, het Regionaal
Beleidsteam, RIOZ en landelijke ontwikkelingen.
Het Regionale beleidsteam heeft de taak om de verstrekte beleidsopdrachten te vertalen
naar uitvoerings- en projectplannen en deze uit te voeren. Het Regionale beleidsteam

Oss

Landerd

‘s-Hertogenbosch
SintMichielsgestel

Vught

Grave
Cuijk
Mill en
st. Hubert

Bernheze
Uden

Haaren
Meierijstad
Boxtel

bestaat uit ambtelijke beleidsmedewerkers van de gemeenten.

Boekel

St. Anthonis
Boxmeer

De samenwerking is geformaliseerd in de Centrum Regeling Jeugdhulp Noordoost
Brabant 2020. De samenwerkingsstructuur kenmerkt zich als ‘zo licht als mogelijk en zo
zwaar als nodig’. Dat past binnen het regionaal gedragen principe: lokaal wat kan en regionaal waar het moet of waar het effectief en efficiënt is. De Regionale Inkooporganisatie
(RIOZ) is gemandateerd om de gespecialiseerde jeugdhulp namens de gemeenten uit
de regio in te kopen. Ook zorgt zij voor het contractbeheer en de monitoring van het
jeugdstelstel.
Dit is de situatie op 1-1-2020.
De gemeente Haaren wordt per 2021 heringedeeld. Mogelijk andere herindelingen binnen de regio
hebben invloed op dit aantal en het eerder gepresenteerde kaartje.
1
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Jeugdhulp in
Noordoost Brabant: Trends

Missie
Ieder kind in de regio Noordoost Brabant krijgt de kans om gezond en veilig op te
groeien met als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid hiervoor allereerst bij de

De afgelopen jaren is het lastig gebleken om goede cijfers te krijgen die ook

ouders ligt.

vergelijkbaar zijn. Op dit moment voert het PON een analyse zorggebruik uit. Eind 2019

De gemeenten in deze regio zorgen ervoor dat alle jeugdigen en ouders de juiste hulp

worden de eerste resultaten verwacht. Op basis van cijfers van de afgelopen jaren kunnen

en ondersteuning krijgen bij opvoeden en opgroeien. We gaan uit van normaliseren en

we wel de volgende trends en ontwikkelingen constateren:

demedicaliseren.

•

Het aantal jeugdigen woonachtig in de regio Noordoost Brabant daalt licht.

We streven ernaar kwalitatief goede ondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp te

•

Een toename van aantal trajecten gespecialiseerde jeugdhulp in regio Noordoost

bieden: zo licht of zwaar en kort of lang als nodig is, waarbij de veiligheid van de jeug-

Brabant. Er zijn meer jeugdhulptrajecten gestart (2018 3% meer t.o.v. 2017). Op basis

dige gewaarborgd wordt.

van de huidige data kunnen we niet vaststellen of er ook sprake is van een toename
van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt. In de doelgroep

Visie

18-23 jarigen is sprake van een stijging.

•

Iedere jeugdige moet de kans krijgen om gezond en veilig op te groeien en talenten
te ontwikkelen op weg naar een zelfstandig leven.

Regio Noordoost Brabant

2017

2018

Aantal jeugdigen 0-17 jaar

120.782

119.622

Aantal trajecten gespecialiseerde

14.261

14.734

jeugdhulp zonder verblijf
Aantal trajecten gespecialiseerde

257

331

603

546

jeugdhulp met verblijf licht
Aantal trajecten gespecialiseerde

•

Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van
hun kinderen en voor de ontwikkeling van talenten van hun kinderen op weg naar
een zelfstandig leven.

•

Jeugdigen en zijn/haar opvoeders houden zelf regie over hun leven.

•

Jeugdigen groeien zoveel mogelijk thuis op of in de eigen woonomgeving.

•

Bij een ondersteuningsvraag wordt in samenwerking met een professional de eigen
kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk in beeld gebracht en zoveel als

jeugdhulp met verblijf zwaar

mogelijk benut bij het verlenen van ondersteuning en mogelijke hulpverlening.
•

Daar waar jeugdigen, ouders en netwerk met de inzet van hun eigen krachten of de

Aantal trajecten pleegzorg

553

595

inzet van algemene voorzieningen, samenwerking met (passend) onderwijzen lichte

Totaal aantal trajecten

15.674

16.206

opvoedondersteuning voldoende kunnen bereiken, wordt geen gespecialiseerde
jeugdhulp ingezet.
•

Voor jeugdigen en ouders die dit nodig hebben is passende hulp en ondersteuning
beschikbaar. Deze hulp en ondersteuning vindt zo veel mogelijk in de eigen
woonomgeving van de jeugdige plaats en is zo licht of zwaar of zo kort of lang als
nodig is.
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Ambitie

•

Voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van preventie, lichte
opvoedondersteuning, gespecialiseerde jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

•

Kinderen beschermen bij onveilige situaties.

De komende jaren leggen we de focus op transformatie. Meer inzetten op de eigen kracht
van jeugdigen en gezinnen, normaliseren, preventie en eerder de juiste hulp en ondersteu-

Transformatie doelen:

ning bieden. De hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen, die nodig is om het

•

gewone leven te ondersteunen en te herstellen. Ook willen wij investeren in voorliggende

Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van
jeugdigen en hun ouders, met inzet van het sociale netwerk.

en algemene voorzieningen en goede aansluiting, afstemming en samenwerking met het

•

Demedicaliseren en normaliseren.

onderwijs. Hierdoor signaleren we problemen tijdig en kan het gezin deze zelf oplossen,

•

Sneller de juiste hulp op maat bieden om gespecialiseerde hulp te verminderen.

eventueel met ondersteuning. Indien nodig kan een professional die ondersteuning bieden.

•

Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt “één gezin, één plan,

We willen een integrale inzet van de hulp en ondersteuning; over de diverse gemeentelijke
domeinen heen, in gezamenlijkheid met de toegang en gespecialiseerde jeugdhulp.

één regisseur”.
•

Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk

•

Ouders en jeugdigen betrekken bij de kwaliteit van jeugdhulp.

We moeten extra inspanningen verrichten om deze ambitie te realiseren. Dit betekent
ook een andere manier van denken en werken van professionals. De jeugdigen en hun
opvoeders zoeken samen met professionals naar wat zij zelf kunnen en welke ondersteuning het netwerk kan bieden. Dit staat wat ons betreft centraal. In dit beleidsplan worden
een aantal beoogde resultaten beschreven. In het nog op te stellen uitvoeringsplan gaan
we deze waar nodig nog verder concretiseren, aangeven hoe we deze gaan meten en
mogelijke financiële consequenties in beeld brengen.
Algemene doelen
•

Bieden van informatie, advies, hulp en ondersteuning aan jeugdigen en opvoeders
die vragen hebben over opvoeden en opgroeien.

•

Versterken van de (gemeentelijke) toegang en deze verbinden met partners uit de
jeugdketen zoals consultatiebureau, voorschoolse voorzieningen, en scholen.
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Het jeugdstelsel
Om de doelen te realiseren hebben de gemeenten in de regio Noordoost Brabant vanaf
2015 een nieuw jeugdstelsel opgezet. Dit jeugdstelsel is opgebouwd uit een aantal

Sociale omgeving en
algemene basisvoorzieningen (preventie)

pijlers te weten:

Lokaal
•

Sociale omgeving en algemene basisvoorzieningen. Vrij toegankelijk. Bereik 100%
van jeugdigen/opvoeders.

•

Lichte opvoedondersteuning. Vrij toegankelijk.

•

Toegang tot hulp en ondersteuning. Vrij toegankelijk.

Regionaal
•

Gespecialiseerde jeugdhulp inclusief Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Veilig Thuis
(VT) en Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). Regionale inkoop via Regionale

Lichte
opvoedondersteuning
Toegang tot
hulp en
ondersteuning

inkooporganisatie RIOZ en LTA via VNG. Niet vrij toegankelijk behoudens meldingen
bij Veilig Thuis.

Gespecialiseerde
jeugdhulp

Het jeugdstelsel geven we schematisch weer. In de bijlage geven we een uitgebreide
toelichting.
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Actielijn 1: Preventie, eigen
kracht, en eerder de
juiste hulp op maat

Waar zetten we op in?
A

Er zijn voldoende passende en kwalitatief goede voorzieningen voor preventie en
lichte opvoedondersteuning (lokale invulling).

B

Bij vragen en knelpunten in de opvoeding gaan we vaker uit van gebruikelijke hulp
die ouders en opvoeders en hun sociaal netwerk zelf kunnen bieden.

Goede preventie draagt bij aan een gezonde, veilige en kansrijke opvoed- en
opgroeiomgeving van jeugdigen. Het ontstaan of het verergeren van problemen

C

kan dan soms voorkomen worden. Bovendien bevordert dit het normale leven en

Meer ouders en jeugdigen doen een beroep op lokale algemene voorzieningen en
lichte opvoedondersteuning en minder op gespecialiseerde jeugdhulp.

de positieve ontwikkeling van jeugdigen. En zetten we ouders en jeugdigen meer in
hun eigen kracht.

D

Meer ouders benutten eigen kracht al dan niet met het eigen netwerk.

E

Als hulp of ondersteuning nodig is, moet die zo vroeg mogelijk worden ingezet.

F

Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en overige algemene voorzieningen werken

Wanneer we spreken over preventie, dan bedoelen we de activiteiten en
voorzieningen die er voor zorgen dat een hulpvraag voorkomen wordt. Bij
vroegsignalering gaat het om vroegtijdig (h)erkennen van zorgsignalen, zodat tijdig
hulp geboden kan worden en erger voorkomen wordt. Voorschoolse voorzieningen

samen met lokale toegangsteams en specialistische jeugdhulpaanbieders.

en onderwijs zijn hierbij belangrijke partners. Ander gedrag op school is vaak een
belangrijk zorgsignaal dat extra aandacht vraagt.
G

Er zijn minder kinderen die niet naar school gaan.

H

Er zijn concrete afspraken gemaakt met het onderwijs over het inzetten van lichte
opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp op scholen.

I

Er is een ondersteuningsaanbod gericht op voorkoming van ernstige schade bij
kinderen vanwege scheiding ouders.

Wat gaan we hiervoor doen?
Concreet maken wat lokaal aanbod is op het gebied van preventie en lichte
opvoedondersteuning (lokale invulling).
Preventie is een lastig te duiden begrip. Binnen de keten bestaan verschillende ideeën
over wat preventief aanbod en wat aanbod lichte opvoedondersteuning is. Ook is
vaak onduidelijk welke partijen een aandeel hebben in dit aanbod. Het is belangrijk
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dat gemeenten concreet maken wat we met elkaar verstaan onder preventie en lichte

Gezamenlijk preventieve programma’s ontwikkelen of implementeren met betrekking tot

opvoedondersteuning. Enerzijds om behaalde resultaten beter meetbaar te maken en

problematiek die veelvuldig voorkomt in alle gemeenten.

anderzijds om de scheiding met gespecialiseerde jeugdhulp helder te krijgen.

Zoals eerder beschreven is het aanbod van algemene voorzieningen en lichte opvoedondersteuning een lokale verantwoordelijkheid. Maar we willen regionaal onderzoeken of

Minimaal behouden van of investeren in uitbreiding van het lokale aanbod op het gebied

we regionale preventieve programma’s kunnen ontwikkelen met betrekking tot proble-

van preventie en lichte opvoedondersteuning (lokale invulling).

matiek die veelvuldig voorkomt in alle gemeenten. We onderzoeken of we data kunnen

Ouders en jeugdigen maken gebruik van algemene basisvoorzieningen en lokaal aanbod

verzamelen en analyseren om te weten waar de inzet van welke preventieactiviteiten het

op het gebied van opvoeden en opgroeien. Deze voorzieningen zijn toegankelijk voor

beste werkt.

iedereen, met of zonder beperkingen, met of zonder problemen. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: onderwijs, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie,

Maatwerk de nieuwe manier van werken.

jeugdgezondheidszorg (inclusief consultatiebureau), het welzijnswerk, maatschappelijk

Uitgaan van eigen kracht vraagt een cultuuromslag en een lange adem van zowel

werk, Centrum Jeugd en Gezin en jongerenwerk. Men kan er ook terecht voor lichte

inwoners als professionals. Professionals moeten leren om niet meteen in de “help”

opvoedondersteuning (individueel of collectief).

stand te schieten en niet in elke situatie gespecialiseerde jeugdhulp inzetten. We willen

In onze samenwerkingsregio kiezen we ervoor dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn

maatwerk met oog voor algemene voorzieningen en lichte opvoedondersteuning. Dat

voor het aanbod aan algemene voorzieningen, preventie en lichte opvoedondersteu-

vereist van professionals specifieke vaardigheden en een omslag in denken en doen. Dit

ning. We vinden het belangrijk dat er voldoende en goede passende hulp en ondersteu-

is een ontwikkelproces. Het heeft tijd nodig voordat deze benadering is geaccepteerd en

ning beschikbaar is die snel ingezet kan worden, zowel voor individuele als collectieve

volledig in praktijk is gebracht. Gerichte sturing kan dit proces mogelijk versnellen.

ondersteuning.
We onderzoeken of we data kunnen verzamelen en analyseren om te weten waar de inzet

Hulpaanvragen kritischer beoordelen gaat verder dan een groter beroep doen op de

van welke preventieactiviteiten het beste werkt. Daar komt bij dat we ook inzicht willen

eigen kracht. Dit hangt nauw samen met de transformatie opdracht (eigen kracht

in de voorspellende factoren van (zware) problematiek. Zodat er véél eerder gericht

aanspreken, een verschuiving van zware naar lichte zorg, ambulante in plaats van resi-

preventie en lichte opvoedondersteuning ingezet kan worden.

dentiële zorg).

Investeren in netwerkversterking en eigen kracht (lokale invulling).
Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.
Het uitgangspunt is dat ouders zelf de gebruikelijk zorg op zich nemen. Wanneer ouders
en kinderen vragen hebben over, of problemen hebben met opgroeien/opvoeden, richten
zij zich eerst tot de mensen in hun eigen sociale leefomgeving (familieleden, vrienden,
buren, kennissen). Veel “problemen” gaan over de gebruikelijke opvoed- en opgroei- uitdagingen en lossen zich in het algemeen vanzelf op.
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In bijlage 1 (gewenst profiel lokale teams) spreken we in deze van: een eenduidig afwegingskader hanteren waarin betrokkenheid, rendement en legitimiteit een rol spelen.
Hiermee bedoelen we dat voor alle professionals en zeker ook de verwijzers bij de
lokale teams, het van belang is om betrokkenheid te tonen bij de jeugdige en diens gezin.
Goed te luisteren naar de kern van de hulpvraag en vervolgens de afweging te maken
in hoeverre de hulpvraag alleen opgelost kan worden met inzet van (gespecialiseerde)
hulpverlening (legitimiteit). Welke onderdelen van de hulpvraag mogelijk voorliggend
opgelost kunnen en moeten worden. En wat het te verwachten rendement van de gespecialiseerde hulpverlening zal zijn. Waarbij dit rendement afgezet dient te worden tegen
het te behalen doel.
Concrete afspraken maken met onderwijs over het inzetten van lichte
opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp op scholen.
We willen dat alle jeugdigen goed onderwijs krijgen. Goed onderwijs is cruciaal voor de
ontwikkeling van jeugdigen. Ook voor jeugdigen die zorg of ondersteuning nodig hebben
is het van belang dat ze onderwijs kunnen volgen op een manier die past bij hun situatie.
Thuiszitten moeten we voorkomen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en hulpaanbieders.
Om dit te realiseren is samenwerking aan de hand van bindende afspraken nodig. We
vinden het belangrijk dat de jeugdprofessional op school te vinden is.
Lichte opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp moet waar nodig ook
op school kunnen worden ingezet. School is niet alleen een vindplaats maar ook een
werkplaats. We willen vanaf 2021 middelen ter beschikking stellen om collectief
aanbod mogelijk te maken. Gezamenlijke ondersteuning van een kind door scholen,
Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, voorliggende voorzieningen en jeugdhulp
is erop gericht dat kinderen onderwijs blijven volgen. Wanneer jeugdigen niet naar school
gaan vanwege het ontbreken van de juiste afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp
moet er wellicht een doorzettingsmacht komen. We willen hier afspraken over maken.
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Actielijn 2: Normaliseren

Waar zetten we op in?
A

Jeugdigen en ouders die gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben, krijgen dit
tijdig, zo kort of lang als nodig is en zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien.

aangeboden.

We willen dat steeds meer kinderen gewoon thuis kunnen opgroeien. Dit
betekent onder andere ervoor zorgen dat er in de gezinnen voldoende positieve

B

Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen opgroeien in een omgeving die
zoveel mogelijk lijkt op een gezin.

omstandigheden zijn die maken dat het nog verantwoord is dat kinderen thuis
blijven wonen. Als we zorgen voor een voldoende steunstructuur kunnen kinderen,
ook als de omstandigheden niet optimaal zijn, toch beter thuis blijven wonen.
Kunnen kinderen niet meer thuis wonen, willen we dat kinderen in kleinschalige

C

Er is voldoende passende hulp en ondersteuning beschikbaar voor jeugdigen die dit
nodig hebben.

of gezinsgerichte voorzieningen worden opgevangen of in pleeggezinnen, zo dicht
mogelijk bij het eigen netwerk.

Wat gaan we hiervoor doen?
We realiseren ons dat er ook een groep jeugdigen bestaat, die vanwege specifieke
problematiek juist niet gebaat is bij een dergelijke voorziening/opvang dichtbij

Afspraken maken met jeugdhulpaanbieders zodat jeugdigen en ouders die

huis. Ook voor deze jeugdigen zorgen we voor passende woonvoorzieningen.

gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben dit tijdig, zo kort of lang als nodig, en zo dicht

Het normaliseren van opvoedingsproblemen blijft een aandachtspunt. Veel

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen krijgen.

problemen lossen zich vanzelf op, terwijl ze nu geproblematiseerd worden.

Dit werken we verder uit in actie 5: inkoop gespecialiseerde jeugdhulp en transformatie

Belangrijk is dat dit op diverse manieren wordt uitgedragen. Zowel verwijzers

zorglandschap.

als aanbieders moeten soms “nee” zeggen als ze vinden dat er (op dat moment)
onvoldoende noodzaak is tot inzet van gespecialiseerde jeugdhulp. Op deze manier

Richtlijnen opstellen voor het bieden van gebruikelijke hulp.

kunnen we de jeugdigen die het echt nodig hebben de juiste en benodigde hulp

Algemene voorzieningen geven informatie en adviezen bijvoorbeeld over de gebrui

blijven bieden.

kelijke opgroei-, ontwikkeling- en opvoedaanpak (gebruikelijke hulp). In de nog vast te
stellen verordening Jeugdhulp nemen we de richtlijnen van gebruikelijke hulp op.
Een evenwichtiger zorglandschap realiseren waarin er meer (intensieve) jeugdhulp
zonder verblijf en gezinsgericht verblijf en pleegzorg beschikbaar is en minder jeugdhulp
met verblijf.
In de Regionale inkoopstrategie 2020-2024 hebben we aangegeven dat jeugdigen in de
regio kunnen vertrouwen op de best passende hulp, zo dichtbij en doelmatig mogelijk.
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Concreet betekent dit:

•

Een evenwichtiger zorglandschap waarin er meer (intensieve) jeugdhulp zonder

•

Goede ondersteuning voor jeugdige, gezin en systeem.

•

Integrale ondersteuning die aansluit bij integrale vraag (één gezin/ één plan).

•

Ondersteuning zo licht mogelijk en aansluitend bij de leefwereld van jeugdigen.

We bouwen jeugdhulp met verblijf af en investeren in alternatieven zoals ambulante

•

Ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving.

jeugdhulp en jeugdhulp binnen een gezinssituatie (pleegzorg en gezinsgericht).

•

Goede aansluiting op gebied van onderwijs en jeugdhulpverlening en binnen de

We bouwen jeugdhulp buiten de regio af en binnen de regio op (zie figuur “Het zorgland-

verschillende onderdelen van het sociaal domein.

schap Regio Noord Oost Brabant”)

•

verblijf en pleegzorg beschikbaar is en minder jeugdhulp met verblijf.

Toekomstbestendige jeugdhulpverlening met aandacht voor de overgang
naar volwassenheid.

Het zorglandschap
Regio Noord Oost Brabant

Opbouw, Ombouw, Afbouw
Jeugdzorg met
verblijf (residentieel)

Jeugdzorg zonder
verblijf (ambulant)

Kinderen groeien op in gezinssituatie
(pleegzorg, gezinsgericht)
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Actielijn 3: Toegang tot hulp en
ondersteuning

Waar zetten we op in?
A

In elke gemeente is een duidelijke en herkenbare toegang waar jeugdigen en ouders
bij vragen en knelpunten op het gebied van opvoeden en opgroeien terecht kunnen.
Deze teams beschikken over voldoende capaciteit en expertise.

Sinds 2015 is iedere gemeente verplicht om gemeentelijke toegang tot hulp en
ondersteuning te regelen. Met toegang bedoelen we de manier waarop jeugdigen

B

en hun opvoeders hun weg vinden naar een vorm van hulp en ondersteuning. Zowel

Lokale toegangsteams werken samen met alle partners uit de jeugdketen en aanpalende domeinen zoals onderwijs.

bij het scherp krijgen van de vraag als bij de inzet van hulp is het van belang dat
de verbinding wordt gelegd tussen de specialistische jeugdhulp en de jeugdige, het

C

Huisartsen, kinder-, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen doorverwijzen

Huisartsen werken nauw samen met de lokale toegangsteams en krijgen in gezamenlijkheid meer grip op de verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

gezin, de omgeving van het gezin zoals school, buurt en huisarts etc..
D

In elke gemeente is een POH GGZ jeugd werkzaam of er is iemand met
GGZ-deskundigheid in het lokale toegangsteam.

naar gespecialiseerde jeugdhulp.
In veel gevallen is het wenselijk een breder zicht te hebben op de totale situatie
van de jeugdigen en zijn/haar gezin. Daarom is samenwerking tussen de huisartsen

E

Op 31 december 2023 zijn er minder verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

F

Op 31 december 2023 is het aandeel in deze verwijzingen vanuit de lokale toegangs-

en de lokale toegangsteams belangrijk.
Ook de Gecertificeerde instellingen mogen op grond van de Jeugdwet
doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

teams toegenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?
Op sterkte houden of brengen van lokale toegangsteams (lokale invulling).
Alle gemeenten in onze regio hebben toegangsteams ingericht. Deze teams zijn ondergebracht bij gemeenten -al dan niet met detachering van medewerkers- of er zijn afspraken
gemaakt met externe organisaties.
De toegangsteams hebben diverse namen (Basisteams Jeugd en Gezin BJG, Centrum Jeugd
en Gezin CJG of Wijkteam). De toegangsteams geven advies, bieden lichte opvoedondersteuning of verwijzen door naar lokale voorzieningen of naar gespecialiseerde jeugdhulp. Er zijn diverse lijnen uitgezet om samenwerking met ketenpartners zoals scholen,
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huisartsen, maatschappelijk werk en GGD tot stand te brengen. Partijen kennen elkaar en

verantwoordelijk voor jeugd-GGZ. We willen onderzoeken hoe we POH GGZ Jeugd structureel

weten elkaar steeds beter te vinden. Zichtbaarheid en herkenbaarheid nemen toe.

kunnen borgen.

Op dit moment loopt een landelijk onderzoek naar varianten van lokale teams. Uit de
opbrengsten van het onderzoek wordt een aantal basisfunctionaliteiten afgeleid die door

Regelmatig met huisartsen overleggen over de samenwerking met de lokale

gemeenten in de regio in de lokale basisinfrastructuur moeten worden geregeld en geborgd.

toegangsteams.

Het is aan de gemeenten zelf om verder vorm te geven aan de toegang en om afspraken

Naast de beroepsgroepen die zich specifiek bezighouden met jeugdigen en ouders, speelt

te maken over het toegangsproces. In bijlage 1 hebben we een eerste voorzet gedaan.

ook de huisarts een belangrijke rol in de zorg voor jeugd. Niet in de laatste plaats omdat
somatische ziekten hun weerslag kunnen hebben op de situatie van het individu en het

Sturen op samenwerking van lokale teams met alle partners uit de jeugdketen

gezin als geheel. Naast somatische zorg, triage en doorverwijzing heeft de huisarts een

(lokale invulling).

rol bij de inzet van vroegsignalering, lichte hulp en het voorkomen van onnodig zware

Lichte opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp moet waar nodig ook

hulpverlening. Huisartsen hebben de verantwoordelijkheid om vanuit hun medische

op school kunnen worden ingezet. School is niet alleen een vindplaats maar ook een

professie te beoordelen en door te verwijzen.

werkplaats. We willen vanaf 2021 middelen ter beschikking stellen om collectief
aanbod mogelijk te maken. Gezamenlijke ondersteuning van een kind door scholen,

De samenwerking tussen lokale toegangsteams en huisartsen is in de loop van de jaren

Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, voorliggende voorzieningen en jeugdhulp

steeds beter geworden. Belangrijk is dat huisartsen en lokale toegangsteams elkaar

is erop gericht dat kinderen onderwijs blijven volgen. Wanneer jeugdigen niet naar school

weten te vinden en het als een vanzelfsprekendheid gaan zien dat samenwerking een

gaan vanwege het ontbreken van de juiste afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp

meerwaarde heeft. Structureel overleg tussen gemeenten, huisartsen en lokale toegangs-

moet er wellicht een doorzettingsmacht komen. We willen hier afspraken over maken.

team kan hieraan bijdragen.

Organiseren dat er in elke gemeente een POH GGZ jeugd bij huisartsenpraktijk werkzaam
is of iemand met GGZ-deskundigheid in de lokale teams.
De afgelopen jaren is er in steeds meer gemeenten een Praktijkondersteuner GGZ Jeugd
(POH-GGZ Jeugd) ingezet. Deze biedt laagdrempelige GGZ-hulp in de huisartsenpraktijk of
zorgt voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp. De eerste ervaringen zijn
goed en leiden tot een betere samenwerking tussen lokale teams en huisartsen. Het is
nog niet bekend of dit ook leidt tot minder GGZ-verwijzingen.
Wij vinden het wenselijk dat in elke gemeente een POH-GGZ jeugd werkzaam is,
die ook bekend is met lokale infrastructuur of binnen de lokale teams iemand met
GGZ-deskundigheid. De financiering van de functie is afhankelijk van diverse factoren.
Huisartsen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor een POH-GGZ, maar gemeenten zijn weer
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Actielijn 4: Integrale hulp en
ondersteuning

Waar zetten we op in?

We leggen meer focus op het principe één gezin, één plan, één regisseur. Hulp en

B

A

Toegangsteams, GI’s, Veilig Thuis en gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders werken
steeds meer samen en ontwikkelen samen meer deskundigheid.

ondersteuning moeten passend en samenhangend zijn. Hiervan is sprake wanneer

Er komt een betere samenwerking tot stand rondom gezinnen met meervoudige
problemen over de grenzen van het sociaal domein heen.

de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren beter benut wordt
en in samenhang geboden.

C

Kwetsbare jeugdigen worden beter begeleid naar zelfstandigheid. Voor elke jeugdige
die jeugdhulp nodig heeft, wordt vanaf 16,5 jaar een toekomstplan opgesteld.

D

Het regionaal signaleringsysteem Zorg voor Jeugd wordt actief gebruikt om ketensamenwerking van partijen rondom een jeugdige te versterken.

E

Er komt een goede samenwerking binnen het sociaal domein en over de grenzen van
het sociaal domein gericht op gezinnen in scheiding.

Wat gaan we hiervoor doen?
Doorontwikkeling en sturing op één gezin, één plan en één regisseur (domein
overstijgend).
Als sprake is van meer dan een enkelvoudige opvoed/opgroei vraag dan willen wij:
•

dat een brede vraagverheldering plaatsvindt;

•

dat een integraal gezinsplan wordt opgesteld met toekomstperspectief;

•

dat er inzet is vanuit de aanpalende terreinen om jeugdigen en ouders de
ondersteuning te bieden die nodig is.

Om de verbinding en de focus te verbeteren is intensieve samenwerking vanuit verschillende sectoren nodig.
Vraagverheldering
De professional heeft een gesprek(ken) om de integrale ondersteunings- of hulpvraag in
beeld te krijgen en een aanpak te formuleren volgens de werkwijze van één gezin, één
plan, één regisseur.
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Professionals en het gezin maken een gezamenlijke probleemanalyse en stellen samen

jeugdigen bijzonder lastig zijn, zeker als zij een ondersteunend vangnet missen. De grijze

doelen en aanpak vast. De hulp en ondersteuning richt zich op meerdere leefgebieden -

gebieden tussen wetten maakt bovendien dat zij niet altijd de zorg, hulp of ondersteu-

school, thuis, vrije tijd - en is gebaseerd op effectieve interventies en richtlijnen.

ning krijgen die nodig is.
Door te zorgen voor beleidsmatige integraliteit, door domeinoverstijgend te werken en

Integraal gezinsplan (ondersteuningsplan)

met een warme overdracht met passende zorg en ondersteuning kunnen deze jeugdigen

In dit plan is helder beschreven welke partij (of persoon) op welk moment in het hulptra-

beter geholpen worden. Een jeugdige zou niet moeten merken dat sprake is van overgang

ject de regierol op zich neemt. De regie ligt, als dat mogelijk is, bij de ouders of opvoe-

naar een ander domein, wet of regelgeving.

ders of iemand uit het eigen sociaal netwerk. Indien dit niet mogelijk is ligt de rol bij een

Het vraagt een tijdige voorbereiding op zelfstandigheid: via toekomstplan, mentoren

betrokken professional. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en de

of coaches, ondersteuning vanuit eigen netwerk of familie, met de inzet van instanties

professionals. Er is ook een vanzelfsprekende samenwerking tussen (gecontracteerde)

bij het vinden van passende en betaalbare huisvesting en met ondersteuning bij de

jeugdhulpaanbieders en onderwijs. Tenzij er geen enkele samenhang is tussen behande-

overgang van school naar werk, of uitstroom na verblijf bij een jeugdhulpaanbieder.

ling van kind (en gezin) en de ontwikkeling en het functioneren van de leerling binnen

Belangrijk is dat betrokken partijen samenwerken en afspraken maken in het belang van

de school.

de jeugdige.

Het is belangrijk dat verschillende jeugdhulpaanbieders en andere organisaties rondom

Wij willen dat kwetsbare jeugdigen al ruim voor hun 18e voorbereid worden op zelfstan-

het kind en het gezin samenwerken om hulp te bieden. Zo ontstaat passende hulp en er

digheid. Voor iedere jeugdige die jeugdhulp krijgt, moet er vanaf 16,5 jaar samen met de

wordt vanuit één plan gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing.

jeugdige een toekomstplan opgesteld worden. Dit is een verantwoordelijkheid van lokale
teams en zorgaanbieders. Dit gaan we borgen in concrete afspraken.

Inzet vanuit de aanpalende terreinen
Als de kern van de problemen in een ander domein ligt (bijvoorbeeld schulden), zal aan

Bekijken of prestatie afspraken met woningcorporaties gemaakt kunnen worden over

die kernproblematiek gewerkt worden en beperkt de inzet zich niet tot jeugdhulp. Een

betaalbare woonruimte voor jeugdigen na verblijf in een instelling.

andere voorbeeld is de overgang Jeugdwet naar participatiewet. Dit sluit niet altijd goed

In het toekomstplan moet ook aandacht zijn voor wonen. Gezien de huidige woningmarkt

op elkaar aan en soms zijn jeugdigen noodgedwongen om het onderwijs te verlaten.

is het voor jeugdigen moeilijk om aan woonruimte te komen. En wanneer het gaat om

Om dit te voorkomen willen we jeugdhulp verbinden aan domeinen als WMO, Veiligheid,

kwetsbare jongeren is woonruimte een van belangrijkste zaken. Lokaal bekijken we hoe

Participatie, armoede/schuldhulp-verlening en onderwijs. Belangrijk hierin is dat de vraag

het gesteld is met de woonruimte voor jongeren. En daar waar nodig heeft de gemeente

van de jeugdige centraal staat.

overleg met de woningcorporatie om tot prestatieafspraken te komen.

Erop sturen dat jeugdhulpaanbieders samen met partners van de toegang een

Intensiveren contacten met zorgverzekeraars en zorgkantoren.

toekomstplan opstellen voor jeugdigen die 18 jaar worden.

De verantwoordelijkheden voor complexe zorg zijn in Nederland verspreid over verschil-

De overgang naar volwassenheid (18-/18+) kan voor kwetsbare en minder zelfredzame

lende zorgdomeinen: Jeugdwet (gemeente), Wmo (gemeente), ZVW (zorgverzekeringswet
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uitvoering door zorgverzekeraars) en WLZ (Zorgkantoor). De komende jaren gaan we de

Continueren Overleggen Passende Hulp.

contacten met zorgverzekeraars en zorgkantoren intensiveren. Op deze manier willen we

In 2017 zijn we gestart met het Overleg Passende Hulp (OPH). Dit overleg is een middel

afspraken rondom complexe zorg vanuit diverse wetgeving goed op elkaar afstemmen.

dat ingezet wordt om complexe hulp te regelen voor jeugdigen en ouders die dat het
meest nodig hebben en waarvoor geen reguliere oplossing is. Het effect dient te zijn:

Zorg voor Jeugd.

•

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht tot aanslui-

en jeugd- en opvoedhulp) heen.
•

ting op de VIR. De gemeenten in de regio Noordoost Brabant realiseren dit via een
regionale verwijsindex: het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (ZVJ).

Een oplossing bieden voor complexe casuïstiek over de domeinen (LVB, psychiatrie
Jeugdigen in onze regio de best mogelijke passende hulp bieden, die efficiënt en
doelmatig georganiseerd is.

•

Zoveel mogelijk in de regio, niet gesloten en in of nabij de thuissituatie.

•

Meer integraliteit tussen aanbieders en hun producten en aanbod.

In de zomer van 2015 is de VIR landelijk geëvalueerd. Destijds werd geconcludeerd

Ook het inzetten van LTA-aanbod dient vooraf besproken te worden in het Overleg

dat het gebruik van het systeem achterbleef. Dit geldt ook voor het gebruik van ZVJ

Passende Hulp. Voor het OPH is de regio verdeeld in 3 subregio’s.

in de regio Noordoost Brabant. Het signaleringssysteem heeft een meerwaarde in het

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs moeten aansluiten indien het onderwijs

versterken van ketensamenwerking rondom een jeugdige, mits er consequent geregis-

een belangrijk onderdeel is van de juiste en passend ondersteuning.

treerd wordt.
In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma werken we verder uit hoe we het gebruik
van het systeem Zorg voor Jeugd kunnen stimuleren.
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Actielijn 5: Inkoop gespecialiseerde
jeugdhulp en
transformatie
zorglandschap

B

Jeugdigen en ouders die gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben, krijgen
dit tijdig, zo kort of lang als nodig is, en zo dicht mogelijk in de eigen
leefomgeving aangeboden.

C

Een evenwichtiger zorglandschap realiseren waarin er meer (intensieve) jeugdhulp
zonder verblijf en gezinsgericht verblijf en pleegzorg beschikbaar is, en minder
jeugdhulp met verblijf.

D

Minder ouders en jeugdigen doen een beroep op gespecialiseerde jeugdhulp.

E

Minder ouders en jeugdigen doen een beroep op zware gespecialiseerde jeugdhulp.

In onze regio is afgesproken dat gespecialiseerde jeugdhulp (met uitzondering
van crisishulp gedurende de eerste 4 weken) alleen kan worden ingezet als er een
verleningsbeschikking wordt afgegeven door het gemeentelijk toegangsteam, na

Op 31 december 2023 is het aantal jeugdigen met residentiele hulp midden en

een verwijzing van de huisarts of medisch specialist of na een bepaling jeugdhulp

zwaar gedaald ten opzichte van 1 januari 2021.

vanuit de Gecertificeerde Instelling. De meeste gespecialiseerde jeugdhulp
wordt ingezet als zorg in natura (ZIN), geregeld via regionale inkoop. Inzet van

F

Op 31 december 2023 is het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zware ambu-

gespecialiseerde jeugdhulp met een persoonsgebonden budget (PGB) kan ook.

lante jeugdhulp gelijk gebleven ten opzichte van 1 januari 2021. Dit komt omdat we

De Regionale Inkoop Organisatie (RIOZ) gebruikt het inkoopinstrument ten eerste

in het kader van de transformatie zwaar residentiële jeugdhulp afbouwen. Hierdoor

om ‘producten’ in te kopen bij jeugdhulpaanbieders. Ten tweede kunnen zij met het

ontstaat een grotere vraag naar zware ambulante jeugdhulp.

inkoopinstrument invloed uitoefenen op de wijze waarop de jeugdhulp aanbieders
die ‘producten’ leveren. Het inkoopinstrument is dus belangrijk om te voldoen aan

G

Op 31 december 2023 is een verschuiving te zien van het aantal jeugdigen dat

de verplichtingen uit de Jeugdwet, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren

gebruik maakt van lichte hulp ten opzichte van jeugdigen die gebruik maken van

aan het behalen van de doelen en ambities zoals verwoord in dit plan.

zware hulp.

We willen dat de hulp die wordt ingezet daadwerkelijk dichtbij, zo kort en licht
als mogelijk geboden wordt en op het moment dat het nodig is ook snel wordt

H

Er is meer gespecialiseerde jeugdhulp uit het LTA beschikbaar binnen onze regio. Op
31 december 2023 is het LTA budget ten opzichte van 1 januari 2021 afgenomen

opgeschaald.

door opbouw van vergelijkbare regionale alternatieven.

Waar zetten we op in?

I

Op 31 december 2023 is het aantal verlengde jeugdhulp niet toegenomen ten
opzichte van 1 januari 2021.

A

Er is voldoende passende hulp voor jeugdigen die dat nodig hebben.
J

Minder plaatsingen in gesloten jeugdzorg. Op 31 december 2023 is het aantal
gesloten plaatsingen verminderd.
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Wat gaan we hiervoor doen?

Deel Landelijke Transitie Arrangementen borgen in de regio.
Zeer specialistische hulp en hulp die weinig voorkomt worden landelijk ingekocht door

De Regionale Inkooporganisatie (RIOZ) gaat gespecialiseerde jeugdhulp inkopen op basis

de VNG in het kader van het Landelijke Transitie Arrangementen (LTA). Dit om te borgen

van een vast te stellen inkoopopdracht.

dat deze zorg beschikbaar is en blijft. Het gefragmenteerd inkopen van deze specialisti-

In lijn met de inkoopstrategie stellen de gemeenten in de regio jaarlijks de inkoopop-

sche jeugdhulp is niet wenselijk gezien de beperkte omvang die we als regio afnemen.

dracht vast. Op basis van deze opdracht kan de RIOZ de benodigde producten inkopen
bij de verschillende jeugdhulpaanbieders. Bij de inkoop van de producten stellen we de

Het aantal verwijzingen LTA is de afgelopen periode toegenomen evenals de kosten. Het

vraag van jeugdigen en hun ouders centraal en willen we maatwerk mogelijk maken. De

streven is om de inzet LTA terug te dringen en waar mogelijk passend alternatief aanbod te

producten worden gezien als bouwstenen die, afhankelijk van de vraag/problematiek van

borgen binnen de regio. Zodat we de hulp aan jeugdigen uit onze regio dichterbij bieden.

jeugdigen, kunnen worden gecombineerd tot een maatwerktraject. Dit maatwerktraject
komt tot stand via een overleg in de driehoek: jeugdige/ouder, toegang en aanbieder(s).

Het civiel trajectberaad inschakelen in alle situaties die te maken hebben met plaatsing

De toegang bepaalt uiteindelijk welke producten de jeugdige ontvangt. Hier willen we

in en uitstroom uit de gesloten jeugdzorg.

binnen de regio op een zo eenduidige mogelijk manier mee omgaan. Om die reden wordt

Voor de komende jaren streven wij ernaar om minder plaatsingen te hebben in de

er een werkinstructie ontwikkeld over de wijze waarop de lokale toegang een product

gesloten jeugdzorg. Dit doen we o.a. door het beter inrichten van de toegang naar

kan toekennen.

de gesloten jeugdzorg en het inbrengen van de benodigde expertise in die

Wij vinden het belangrijk dat de hulp die wij als regio inkopen tijdig beschikbaar is en

toegang. Hiervoor is een Civiel Traject Beraad (CTB) ingericht. Het Civiel Trajectberaad

dat er geen onacceptabele wachttijden zijn. Wij willen zowel inwoners als professionals

kijkt mee of een gesloten plaatsing wenselijk is of voorkomen kan worden. De casus

inzicht geven in welke hulp is ingekocht en wat de actuele wachttijden zijn. In het nog op

wordt met ouders en als het even kan ook met de jeugdige zelf besproken. Voor het

te stellen uitvoeringsprogramma werken we verder uit op welke manier we hier invulling

slagen van een gesloten opname / behandeling is een duidelijk toekomstperspectief voor

aan geven.

jeugdigen (en ouders) nodig.

Transformatieopgave.

Doelstellingen van het CTB zijn:

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het formuleren van de transformatieop-

•

Het verminderen van de instroom in de gesloten jeugdzorg.

gaven. Dit hebben we samen gedaan met de jeugdhulpaanbieders. Hiervoor is een regio-

•

Het verkorten van de duur van de opnames.

naal projectplan opgesteld: Urgente transformatie opgaven: opbouw, ombouw en afbouw.

•

Het “kantelen” van de manier waarop jeugdigen worden geplaatst.

Samenwerkingsverbanden van aanbieders hebben plannen ontwikkeld die enerzijds de
jeugdhulp verbeteren terwijl ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid

Met het laatste punt bedoelen we dat de mogelijkheden van jeugdigen en ouders, hoe

van het jeugdhulpstelsel. Ook zorgt het voor een betere samenwerking tussen aanbieders

ernstig de problematiek ook is, centraal staan.

onderling en tussen aanbieders en gemeenten. De transformatie zal er op termijn toel-

Dat de jeugdige en de ouders zélf een belangrijke stem krijgen in de te realiseren aanpak.

eiden dat er minder zware gespecialiseerde hulp nodig is.

Dus ook mede-verantwoordelijk worden voor die aanpak. Jeugdigen krijgen de regie
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over hun eigen leven (terug). Als er dan gekozen wordt voor een tijdelijke opname in de
gesloten jeugdzorg is er ook veel meer kans dat de behandeling aanslaat en snel resultaat heeft.
In 2018 is de doelstelling van de verminderde instroom helaas niet gehaald. Ook zijn
lang niet al die instromers via het CTB gegaan. De gemiddelde duur van de opnames is
wél korter geworden.

Aantal unieke cliënten (herplaat-

2017

2018

61

84

9215

10.317

singen binnen dat jaar tellen maar
één keer mee)
Aantal jeugdhulpdagen in gesloten
jeugdhulp / jeugdzorg plus

De komende jaren werken we aan de verdere ontwikkeling van het CTB en aan het
vergroten van de bekendheid en het draagvlak voor het CTB bij de verwijzers.

Opvallende zaken van de afgelopen jaren:

Onze inspanningen zijn uiteraard ook gericht op het realiseren van alternatieven voor de

•

gesloten plaatsing in een vrijwillig kader moeten ouders toestemming geven.

Dat niet ingezet moet worden omdat er geen ander passend aanbod voorhanden is.
Nieuwe inkoopafspraken maken m.b.t. Jeugdzorg Plus.

Het aantal meldingen door gemeenten voor een vrijwillig gesloten plaatsing, overstijgt
het aantal aanmeldingen door de Gecertificeerde instellingen. Voor een vrijwillig

gesloten jeugdzorg. Plaatsing in de gesloten jeugdzorg moet een uiterst middel moet zijn.
•

Er is sprake van een behoorlijke recidive.

•

Het Jeugdzorg Plus gebruik in onze regio is toegenomen.

Bij de inkoop en de beleidsontwikkeling van de gesloten jeugdzorg werken we vanaf
2015 samen met de regio’s in het “Landsdeel Zuid” (provincies Noord-Brabant, Zeeland

Voor de komende jaren willen we ons vanuit de regio Noordoost richten op de volgende

en Limburg), waarbij de gemeente ’s-Hertogenbosch een centrale rol vervult. Vanaf

inhoudelijke aandachtspunten:

2020 gaat het landsdeel Zuid verder in een andere samenstelling. Onze regio gaat

•

de provincie Limburg. Met hen wordt gezamenlijk een traject ingezet richting nieuwe

Betere aansluiting en samenwerking van psychiatrische zorg en aanpak zware
gedragsproblematiek (GGZ / Jeugdzorg Plus).

hierin samenwerken met de regio’s Hart van Brabant, Brabant Zuidoost en de regio’s uit
•

Zo veel mogelijk toewerken naar een integraal plan van aanpak c.q.
hulpverleningsplan met kernpartners uit de keten en cliënten in kwestie, naar

afspraken met aanbieders van Jeugdzorg Plus. Gemeente Roermond gaat een coördine-

voorbeeld van het Civiel Trajectberaad.

rende rol vervullen.
•

Jeugdzorg Plus aanbieders en lokale/ regionale aanpak integreren met regionale

In het landsdeel Zuid is in de afgelopen jaren een beweging in gang gezet die in de

behoeften en doelstellingen en de mate van beleidsvrijheid die hier vanuit de regio’s

gehele keten tot meer bewustwording heeft geleid over de positie en (on)mogelijkheden

bij past.

van gesloten jeugdzorg. Hierdoor is het contact tussen gesloten jeugdzorg en het voorveld versterkt.

•

Een samenhangend programma opstellen voor hulp in de eigen omgeving, zoals
een intensief programma in de leefomgeving tijdens plaatsing en na terugkeer om
terugval te voorkomen.

Deze aandachtspunten moeten een plek krijgen in de inkoopafspraken voor 2020.
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Bezien of de huidige samenwerkingsafspraken tussen spoedeisende zorg en de diverse
crisisdiensten bijgesteld moeten worden.
Jeugdzorgregio Noordoost Brabant heeft de bereikbaarheid buiten kantoortijden belegd
bij Spoedeisende Zorg (SEZ) die bij Jeugdbescherming Brabant is ondergebracht. Indien
er een crisissituatie is buiten kantoortijden rukt het SEZ of GGZ (psychiatrische problematiek) uit.
Binnen kantoortijden worden crisissen over jeugdigen gemeld bij de lokale toegangsteams. Buiten kantooruren bij SEZ. Regionale afspraak is dat in het geval van crisis gedurende 4 weken hulp ingezet mag worden zonder dat daar een verleningsbeschikking voor
nodig is. We gaan na of de huidige samenwerkingsafspraken nog volstaan. Mocht blijken
dat verbetering nodig is dan maken we hier afspraken over.
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Actielijn 6: Kinderen beschermen
bij onveilige situaties

Waar zetten we op in?
A

Jeugdigen kunnen opgroeien in een voldoende veilige omgeving. Wanneer er zich
situaties en omstandigheden voordoen die leiden tot onveiligheid wordt de veiligheid bewaakt, hersteld en gewaarborgd.

Kinderen hebben er recht op om te kunnen opgroeien in een veilige omgeving.
Wanneer er zich situaties en omstandigheden voordoen die leiden tot onveiligheid

B

Minder maatregelen OTS en voogdij.

C

Jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis werken samen met lokale teams

heeft de overheid de taak om die veiligheid te herstellen en te waarborgen.
Gemeenten hebben daarin, binnen het kader van de Jeugdwet en de

en stemmen onderling hun werkzaamheden af.

jeugdbeschermingsartikelen in het Burgerlijk Wetboek, eigen taken en
verantwoordelijkheden.
D

Er is een doorlopende lijn tussen alle betrokken organisaties en professionals in de
jeugdbeschermingsketen.

E

Verbinding strafketen met jeugdketen.

F

Een sluitende preventie van en aanpak van complexe scheidingen waarbij kinderen
ernstig in de knel (dreigen te) raken.

Wat gaan we hiervoor doen?
Nieuwe inkoopafspraken maken vanaf 2020 met de Gecertificeerde Instellingen.
Voor de inkoop van de diensten van de GI’s vanaf 2020 hebben we -in samenspraak met
de andere Brabantse regio’s waarmee we onderzoeken of we de inkoop gezamenlijk
kunnen vormgeven-, de volgende inhoudelijke aandachtspunten geformuleerd:
•

Meer preventie. Uitvoering van trajecten ‘begeleiding zonder maatregel’ onder regie
van het lokale team (zogenaamde drangtrajecten). Deze trajecten hebben als doel
om maatregelen te voorkomen en om het draagvlak voor de inzet van een maatregel
te vergroten. Maatregelen kunnen daardoor effectiever zijn en kunnen mogelijk
korter duren.

•

Minder maatregelen en intensieve ketensamenwerking.
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•

Voorts willen we een cultuurverandering zien bij de GI’s die is gericht op méér

Nieuwe jeugdbescherming implementeren.

proactief handelen, betere klantgerichtheid en meer innovatie.

Wij vinden het belangrijk dat de GI’s zeer nauw samenwerken met de lokale sociale

•

Advieswerkzaamheden voor de lokale teams.

teams, volgens de vastgestelde uitgangspunten van de “nieuwe jeugdbescherming”.

•

Deelname van GI’s aan Overleg Passende Hulp en Civiel Traject Beraad

In deze visie is de werker van de GI voor het gezin en het kind altijd een “passant“. De
werkers van de lokale sociale teams kunnen daarentegen gedurende een langere periode

De volgende thema’s zijn voor ons als regio Noordoost van belang bij het beoordelen van

en vanuit een veel integraler perspectief bemoeienis hebben. In gezinnen waar onveilig-

de te contracteren Gi’s.

heid en ontwikkelingsbedreiging voor kinderen speelt, zijn vaak op méér leefgebieden

•

Samenwerking met de Toegang/Lokale regionale aansluiting.

problemen. Daarom is het voor de noodzakelijke duurzaamheid in het contact en in de

•

Resultaatgericht werken.

aanpak van belang dat de lokale sociale teams een casus niet afsluiten wanneer de GI in

•

Samenwerken met gemeenten; duidelijke relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

beeld komt, maar gezamenlijk optrekken. Hoe die samenwerking er precies uitziet kan:

•

Aandacht voor de organisatie van de GI’s.

•

per casus verschillen;

•

Belang van privacy.

•

afhankelijk zijn van de werksituatie in een gemeente of subregio;

•

Gezinsaanpak.

•

afhankelijk zijn in vorm en intensiteit van de samenwerking wanneer het gaat om

•

Eigen kracht/normaliseren /duurzame oplossingen.

•

Klantgerichtheid.

In het uitvoeringsprogramma willen we uitwerken hoe die samenwerking eruit moet zien.

•

Regie waar het gaat om veiligheid.

En welke acties daarbij horen.

•

Doorlopende lijn ook na 18 jaar.

•

Professioneel afhandelen van klachten.

een onder toezichtstelling (OTS) of om voogdij.

Het volgende plaatje illustreert de gewenste situatie:

Vaststellen visie taken Veilig Thuis en hierop sturen.
Veilig Thuis is een organisatie die is voortgekomen uit een integratie van Steunpunt

Verzoek tot
onderzoek

Huiselijk Geweld en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor

(V)OTS
(V)voogdij
JR maatregel

Einde (juridische)
maatregel

iedereen – kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen, die te maken hebben met
huiselijk geweld of kindermishandeling. Zowel professionals als particulieren kunnen hun
Signalering
ondersteuning

zorgen melden bij Veilig Thuis. In onze regio is Veilig Thuis Brabant Noordoost werkzaam.
Op dit moment herijken we de opdracht van Veilig Thuis. Dat is voortgekomen uit
signalen van Veilig Thuis dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om de wettelijke taken uit te voeren. Opbrengst van de herijking is duidelijkheid krijgen over wat de

Gemeentelijke
Ondersteuning

opdracht aan Vellig Thuis dient te zijn. Dit vraagt om een heldere visie en uitwerking van
samenwerking en taken van Veilig Thuis en de lokale teams.

Relatie jeugdhulp en uitvoerng jeugdbescherming

Naar verwachting stellen we in 2019 de nieuwe visie vast.
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Onderzoeken of verlengde voogdij (na 18 jaar) wenselijk en mogelijk is.

Samenwerking tussen de lokale teams en ook het lokale jeugd- en jongerenwerk met de

Voor voogden is het belangrijk om tijdig mét de jeugdige te werken aan de opbouw van

jeugdreclassering verder opbouwen/uitbouwen.

een sociaal netwerk dat de ondersteuning en nabijheid van de voogd kan overnemen.

De gemeenten hebben tot nu toe niet veel directe bemoeienis gehad en gezocht met de

In niet alle gevallen lukt dat, ondanks inspanningen daartoe. Voor die gevallen, bijvoor-

jeugdreclassering. Evenals bij de uitvoering van de jeugdbescherming gaan wij in prin-

beeld voor jeugdigen met een verstandelijke beperking die nog lang niet “volwassen”

cipe uit van samenwerking tussen de jeugdreclassering en de lokale teams. In de praktijk

zijn op hun 18e verjaardag zou een tijdelijke verlenging van de inzet van de voogd

zien we dat de werkzaamheden van de jeugdbescherming meer raakvlakken hebben met

wellicht wenselijk zijn. We onderzoeken of we de GI’s in staat willen stellen om onder

de werkzaamheden van de lokale teams in gezinnen met complexe problematiek. Maar

voorwaarden, een verlengde bemoeienis van de (voormalige) voogden na het 18e jaar

ook in gezinnen waar jeugdigen zich schuldig maken aan strafbare feiten spelen vaak

mogelijk te maken.

méér problemen. We pleiten dan ook voor het verder opbouwen en uitbouwen van de
samenwerking tussen de lokale teams en ook het lokale jeugd- en jongerenwerk met de

Deelnemen aan (landelijke) initiatieven en pilots tot verbetering en doorontwikkeling van

jeugdreclassering.

de preventie en de aanpak van complexe scheidingen.

Een specifieke vorm van samenwerking tussen gemeenten en jeugdreclassering

Bij een groot deel van de binnen onze regio uitgesproken jeugdbeschermingsmaat-

kan gelegen zijn in het inzetten van de jeugdreclasseerders in de aanpak van crimi-

regelen is sprake van casuïstiek rond complexe scheidingen. Wanneer jeugdigen in

nele en overlastgevende jeugdgroepen in de gemeenten. Binnen gemeenten hebben

ernstige mate klem komen te zitten tussen ouders die elkaar bevechten, tussen ouders

we in het kader van openbare orde en veiligheid met deze jeugdgroepen te maken.

die niet meer normaal met elkaar kunnen communiceren en wanneer kinderen moeten

Jeugdreclasseerders kennen deze doelgroep en hebben methodieken voor handen welke,

dealen met ouders die hen betrekken in hun conflicten, dán is er sprake van ernstige

ook buiten het specifieke wettelijke kader van de jeugdreclassering, kunnen werken in

kindermishandeling.

het contact maken met en beïnvloeden van deze jongeren.

Deze problematiek legt inmiddels een enorme druk op alle professionals en instanties in
de jeugdbeschermingsketen en ook op spelers in het preventieve veld. Dit is overigens
niet alleen een ontwikkeling in de regio Noordoost Brabant maar een landelijk beeld.
In onze regio nemen we daarom deel aan verschillende, vaak landelijk in gang gezette
initiatieven.
Het gaat om:
•

Deelname aan het project “Scheiden zonder schade”, samen met de jeugdzorgregio
Zuidoost en de juridische spelers in het Arrondissement. In dit kader worden in
sommige gemeenten vormvrije “scheidingsloketten” ontwikkeld en wordt gewerkt
aan vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure.

•

Deelname, samen met de regio Zuidoost en de Rechtbank, aan het project inzet
Uniform Hulpaanbod in (echt)scheidingsprocedures. Hierbij kan een rechter tijdens
een zitting direct een gerichte hulpvorm inzetten.

Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 | 24

Actielijn 7: Positie van jeugdigen en
ouders/cliëntervaringen

Waar zetten we op in?

De Jeugdwet beoogt jeugdigen en ouders meer invloed te geven op de kwaliteit

B

Actieve rol van ouders en jeugdigen met betrekking tot hulp en ondersteuning.

C

Ervaringen van cliëntenraden worden vaker meegenomen bij het nemen van

A

Meer invloed van jeugdigen en ouders op de kwaliteit van zorg die hen
wordt geboden.

van de geboden zorg. Wij vinden het belangrijk om ouders en jeugdigen een actieve
rol te geven in hun eigen ondersteuningsproces en dat daarin wordt uitgegaan

besluiten.

van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren. We vragen aanbieders niet over
ouders en de jeugdige te spreken maar met hen.
De actieve rol van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving bij hulp en

D

Inzicht in cliënttevredenheid.

ondersteuning is cruciaal. De praktijk wijst uit dat cliëntinvloed valt of staat met de
houding van bestuurders en professionals en met een gedeelde visie (cliënten en
instelling) op cliëntenparticipatie en de uitvoering daarvan.

Wat gaan we hiervoor doen?
Bestuurders gaan vaker met cliëntenraden in gesprek.
De komende tijd gaan we periodiek in overleg met cliëntenraden, ouders en opvoeders.
Dat doen we op verschillende manieren o.a. door het organiseren van gezamenlijke
bijeenkomsten, aansluiten bij reguliere overleggen van cliëntenraden en werkbezoeken
op locatie.
Onderzoeken hoe en wanneer we cliënttevredenheid over geboden jeugdhulp willen
meten en dit opnemen in inkoopcontracten vanaf 2021.
In de inkoopcontracten met jeugdhulpaanbieders is geregeld dat jeugdhulpaanbieders
jaarlijks en bij het uitstromen uit jeugdhulp de tevredenheid van cliënten meten over het
nut/effect van jeugdhulp, uitgedrukt met een schoolcijfer van 1 t/m 10 (de zogenaamde
C-toets). Vraag is of we dit blijven handhaven. Uit overleggen met cliëntenraden is
gebleken dat zij zelf meer waarde zien in andere methodieken. Wij stellen voor om bij het
afsluiten nieuwe contracten met ingang van 2021 dit opnieuw te bezien in overleg met
cliëntenraden.
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Bezien hoe we het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek derzoek dat gemeenten
moeten aanleveren, willen vormgeven.
Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek te houden en de
rapportage naar het ministerie van VWS te sturen. De vorm is niet voorgeschreven.
In 2017 hebben gemeenten in Noordoost Brabant gezamenlijk een cliëntervarings
onderzoek uitgevoerd. De uitvoering hiervan lag bij afdeling Onderzoek & Statistiek
gemeente ’s-Hertogenbosch. Vragenlijsten zijn toen gestuurd naar ouders en cliënten
die via gemeentelijke toegang zijn verwezen. Hiermee is toen slechts 40% van de
cliënten bereikt.
In 2018 hebben we ervoor gekozen om een bijeenkomst te organiseren waarbij bestuurders in gesprek zijn gegaan met jongeren van cliëntenraden. In 2019 hebben de diverse
cliëntenraden zelf een bijeenkomst georganiseerd.
Belangrijke conclusies uit de bijeenkomsten zijn:
•

Het is erg nuttig om regelmatig contact te hebben met (vertegenwoordigers van)
cliëntenraden. Ook cliëntenraden willen hierin investeren.

•

Bij beslissingen over jeugdigen is het erg belangrijk om jeugdigen goed uit te leggen
wat er gaat gebeuren en te informeren over de gevolgen.

Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 | 26

Actielijn 8: Meer ruimte bieden
aan professionals door
vermindering van
regeldruk

Waar zetten we op in?
A

Administratieve eenvoud voor gemeenten, aanbieders, inwoners en toegang waardoor zoveel mogelijk middelen naar jeugdhulp kunnen.

Wat gaan we hiervoor doen?
Wordt meegenomen in inkoopafspraken 2021 en verder.

Dit moet de basis zijn voor de afspraken die met jeugdhulpaanbieders of voor

Dit wordt door RIOZ verder uitgewerkt.

de toegang worden gemaakt. Wij hebben ook gemerkt dat dit afgelopen jaren
niet altijd is gelukt. Er zijn nieuwe controles ontstaan en de behoefte aan

Dashboard.

managementinformatie is toegenomen. De regeldruk is daardoor toegenomen. Dit

Er is een regionaal dashboard ontwikkeld. Dit dashboard helpt gemeenten en verwijzers

heeft ook te maken met de financiële tekorten van de afgelopen jaren.

om inzet van jeugdhulp en financiën beter te monitoren, in control te zijn en om prioriteiten te stellen.
Minder regels.
Ontregelde zorg is een landelijke ontwikkeling. We blijven deze ontwikkeling volgen.
Daar waar mogelijk sluiten we aan bij deze ontwikkeling.
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Bijlage 1 Gewenst profiel
lokale teams

•

Kostenbewust werken en een eenduidig afwegingskader hanteren waarin betrokkenheid, rendement en legitimiteit een rol spelen.

•

Gezinnen met multiproblems en zware zorg begeleiden na beëindiging van specialistische jeugdhulp om terugval te voorkomen.

Lokale teams vervullen een belangrijke rol bij het behalen van de gewenste doelen.

We onderscheiden twee vormen van regievoering, te weten.

Lokale teams voeren gesprekken om de integrale ondersteunings- of hulpvraag in beeld

•

Casusregie: in geval van hulp en ondersteuning aan een individu of gezin is er altijd

te krijgen en een aanpak te formuleren volgens de werkwijze van 1 kind, één gezin, één

een casusregisseur als er meerdere hulpverleners vanuit meerdere hulpverlenende

plan, één regisseur. Daarom willen wij dat lokale teams:

organisaties betrokken zijn. De regisseur draagt zorg voor afstemming en samenwer-

•

Bekend zijn bij jeugdigen en gezinnen.

•

Voldoende capaciteit en expertise hebben.

•

Samen met jeugdigen en gezinnen kijken naar de gebruikelijke hulp die ouders en

procesregie. De procesregisseur gaat in principe niet over de inhoud van de hulp,

opvoeders onder normale omstandigheden zelf kunnen bieden. Gebruikelijke hulp

maar stuurt wel op inhoud met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid.

king tussen betrokkenen met het oog op de resultaten.
•

Procesregie: wanneer een casus stagneert of te complex is kan gekozen worde voor

verschilt per kind, leeftijdsfase en per ouder.
•

Jeugdigen en gezinnen helpen bij het versterken van hun eigen kracht al dan niet

Afhankelijk van de situatie kan het lokale team beide rollen vervullen

met behulp van het eigen netwerk.
•

samen met het gezin de mogelijkheden binnen het eigen netwerk en lokale voorzieningen in beeld brengen.

•

Aansluiten bij scholen

•

Samenwerken met alle partners uit de jeugd- en veiligheidsketen.

•

In staat zijn om constructieve kritische gesprekken te voeren met jeugdigen en hun
gezin, aanbieders van jeugdhulp en overige ketenpartners met als doel: kanteling in
denken en handelen teweeg brengen.

•

Op de hoogte zijn van de afspraken en inkoop met betrekking tot de gespecialiseerde jeugdhulp.

•

Daar waar sprake is van meervoudige (intensieve) jeugdhulpvragen, specifieke
integrale maatwerkarrangementen kunnen opstellen en kunnen sturen op regie en
monitoring van de geleverde jeugdhulp.

•

Als hulp of ondersteuning nodig is vanuit aanpalende terreinen verbinding leggen
met andere domeinen en afspraken maken hoe deze worden aangepakt.
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Bijlage 2 Afkortingen
en begrippen

RIOZ: Regionale Inkooporganisatie Zorg
RvdK: Raad voor de Kinderbescherming
SEZ: Spoedeisende zorg
STORM: depressieproject GGZ en ketenpartners
SWT: sociaal wijkteam

BJG: Basisteam Jeugd en Gezin.

SWV: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

CBS: Centraal bureau voor de statistiek

VIR: Verwijsindex Risicojongeren

CJG: Centrum Jeugd en Gezin

VNG: Vereniging Nederlandse gemeente

CTB: Civiel Traject Beraad

VT: Veilig Thuis

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

VWS: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGK: Gemeentelijk Gegevens knooppunt

WLZ: Wet langdurige zorg

GGZ: Geestelijke gezondheidszorg

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

GI: Gecertificeerde instelling

WSG: William Schrikker Stichting. Is een Gecertificeerde instelling

JBB: Jeugdbescherming Brabant. Is een Gecertificeerde instelling

ZIN: Zorg in natura

Jeugdhulp: soms wordt term jeugdzorg gebruikt.

ZVJ: signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

LTA: Landelijke Transitie Arrangementen

ZVW: Zorgverzekeringswet

LVB: licht verstandelijke beperking
OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OPH: Overleg Passende Jeugdhulp
OTS: Onder Toezichtstelling
OvJ: Officier van Justitie
OZA: Onderwijs Zorgarrangementen
PGB: persoons gebonden budget
POH GGZ: Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
PON: Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant onderzoeksinstituut
RBO: Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Noordoost Brabant
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Bijlage 3 Toelichting
Jeugdstelsel

Regionaal Gespecialiseerde jeugdhulp. Niet vrij toegankelijk.

Lokaal. Sociale omgeving en algemene basisvoorzieningen (preventie). Vrij toegankelijk

Verder wordt een deel van de gespecialiseerde jeugdhulp door de VNG ingekocht. Het

Hier onderscheiden we:

betreft hier het zogenaamde LTA aanbod = Landelijke Transitie Arrangementen.

Informele sociale basisstructuur

Gecertificeerde instellingen

Deze gaat over verbindingen tussen mensen, over netwerken,. Bewoners zorgen voor

Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in

zichzelf en elkaar; als vrijwilliger, mantelzorger of ervaringsdeskundige.

het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. In onze regio zijn

Hieronder valt de hele inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp door de Regionale
Inkooporganisatie (RIOZ). RIOZ maar ook de afspraken met gecertificeerde instellingen en
met Veilig Thuis.

contracten gesloten met Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Stichting en Leger
Formele sociale basisstructuur

des Heils.

Deze bestaat uit de algemene basisvoorzieningen in de gemeente: scholen, gezondheids-

Jeugdbeschermingsmaatregelen kunnen worden ingezet wanneer er sprake is van

centra, maatschappelijk werk, peuteropvang, jongerenwerk, sportverenigingen, buurt-

ernstige onveiligheid en ontwikkelingsbedreiging voor jeugdigen. In het Burgerlijk

huizen, openbare ruimte etc.

Wetboek zijn twee jeugdbeschermingsmaatregelen opgenomen:
•

De ondertoezichtstelling OTS (ook wel gezinsvoogd genoemd).

De informele en formele basisstructuur vormen samen de sociale infrastructuur van de

•

De beëindiging van het ouderlijk gezag.

gemeenten. Het doel is om snel en dichtbij ondersteuning te kunnen bieden. Dat gebeurt

Bij een OTS wordt het ouderlijk gezag door de rechter beperkt en wordt een gezinsvoogd

op vindplaatsen (onderwijs, consultatiebureaus, peuteropvang, verenigingen), waar

aangesteld welke een deel van het gezag overneemt. Dit gebeurt in die gevallen waarin

voorzieningen snel kunnen signaleren en op laagdrempelige wijze passende oplossingen

er onveiligheid is, maar er nog wel mogelijkheden zijn dat de ouders op termijn weer zélf

kunnen bieden.

het gezag kunnen gaan dragen.
Dit perspectief is er niet wanneer het ouderlijk gezag door de rechter aan de ouders wordt

Lokaal. Lichte opvoedondersteuning, vrij toegankelijk.

ontnomen. In die gevallen stelt de rechter een nieuwe gezagsdrager aan, een voogd.

Jeugdige en ouders van de gemeenten kunnen lokaal terecht met vragen over opvoeding.

Binnen een OTS wordt zo snel mogelijk gewerkt aan het herstel van het gezag. Een OTS
is daarom altijd beperkt van duur, in principe niet langer dan 2 jaar. Voor voogdij geldt die

Lokaal. Toegang tot hulp en ondersteuning. Vrij toegankelijk .

beperking in duur niet. In beide gevallen eindigt de maatregel altijd op grond van de wet

Het betreft hier de gemeentelijke toegang tot hulp en ondersteuning. Deze lokale teams

bij de meerderjarigheid, dus 18 jaar.

kunnen diverse namen hebben bijvoorbeeld Centrum Jeugd en Gezin, Basisteam Jeugd
en Gezin. Vrij toegankelijk. De huisartsen mogen ook verwijzen naar gespecialiseerde
jeugdhulp.

Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 | 30

Veilig Thuis
Volgens de wet (Wmo) heeft Veilig Thuis de volgende taken:
•

Advies geven.

•

Meldingen in ontvangst nemen.

•

Veiligheidsbeoordeling en onderzoek doen of daadwerkelijk sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling.

•

Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige
hulp, de Raad voor de Kinderbescherming en/of melding doen bij de politie

•

Terugkoppeling aan melders.

•

Monitoring.

Voor de medewerkers van Veilig Thuis is een landelijk handelingsprotocol opgesteld.
Dit handelingsprotocol bevat richtlijnen die geldend zijn voor alle vormen van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Bij een melding gaat Veilig Thuis altijd een veiligheidsbeoordeling (triage) doen. Op basis
van deze veiligheidsbeoordeling wordt gekeken of Veilig Thuis iets gaat doen of dat de
casus wordt overgedragen aan een ketenpartner / lokaal team. Er zijn 3 vervolgtrajecten
mogelijk:
•

Directe overdracht na veiligheidsbeoordeling.

•

Voorwaarden en vervolg. Als er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele
onveiligheid en/of multiproblematische leefsituatie en als direct betrokkenen
voldoende meewerken en/of hulp accepteren. Bij dit traject werkt Veilig Thuis samen
met het gezin/huishouden en met ketenpartners/lokaal team aan verdere hulp en
behandeling.

•

Onderzoek. Als er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele onveiligheid en/of
multiproblematische leefsituatie en direct betrokkenen onvoldoende meewerken en/
of hulp accepteren. Veilig Thuis spreekt dan met de leden van het (gezins)systeem
af wat er tenminste moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het direct veilig wordt
(veiligheidsvoorwaarden).
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Bijlage 4 Overige instellingen en
overleggen in de jeugden veiligheidsketen

overleg waar Veilig Thuis of lokale sociale teams casussen in kunnen brengen
waarbij zij de Raad verzoeken om een onderzoek te doen naar de gronden voor
een kinderbeschermingsmaatregel. Dit zijn de “Beter Beschermd overleggen” ofwel
“Beschermtafels” . Helaas waren er de afgelopen jaren vaak lange wachtlijsten bij
de Raad voor het doen van zo’n onderzoek. Voor gemeenten is het lastig om invloed
uit te oefenen op ( het oplossen van) die wachtlijsten. Inmiddels is de wachtlijst fors
gedaald en in bepaalde subregio’s volledig opgelost.

Beschermtafel

•

De Beschermtafel is een afstemmingsoverleg tussen Raad voor de Kinderbescherming,
Gecertificeerde instellingen, gemeenten en Veilig Thuis. De gemeente is onafhankelijk

De Raad en de gemeenten participeren samen in het Arrondissementaal Platform
Jeugd.

•

De Raad is de voorzitter van de subregionale Justitiële Trajectberaden, waarin

voorzitter van dit overleg. Tijdens dit overleg worden casussen besproken waarbij het

jeugdigen worden besproken die in een Justitiële Jeugdinrichting zijn opgenomen

kind (mogelijk) in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd en er (mogelijk) een kinderbe-

en waarvoor een plan wordt gemaakt voor hun terugkeer. Lokale teams worden

schermingsmaatregel nodig is.

daarbij betrokken.

Tijdens het overleg wordt besloten of de Raad voor de Kinderbescherming in deze casus

•

onderzoek zal doen. Op basis van zo’n onderzoek adviseert de Raad de rechter over het
al dan niet opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. Er kan ook besloten worden

De Raad heeft regelmatig overleg met Leerplicht inzake jeugdigen die met een
proces verbaal te maken krijgen inzake schoolverzuim.

•

De Raad bezoekt alle jeugdigen die in een politiecel worden opgesloten in het kader

dat de Raad op dat moment (nog) geen onderzoek gaat doen, omdat er op een andere

van de “vroeghulp” . Wanneer er vanuit een lokaal sociaal team contacten zijn met

manier afspraken gemaakt kunnen worden inzake het realiseren van voldoende veilig-

deze jeugdigen c.q. met hun gezinnen kan de Raad contact met het team opnemen

heid. Wanneer er echter onvoldoende perspectief is op verbetering en op de aanpak van

om de activiteiten af te stemmen.

problemen in een vrijwillig kader, dán wordt besloten tot een onderzoek.
De casussen worden in het bijzijn van ouders/verzorgers besproken. De casus kan door de

Deze huidige vormen van samenwerking verlopen in de praktijk naar wens en wij willen

Raad voor de Kinderbescherming, lokale teams, GI en Veilig Thuis worden ingebracht.

deze samenwerking de komende jaren graag op deze manier voortzetten en waar nodig
uitbouwen.

Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijke organisatie die direct ressorteert
onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, met vestigingen in het land.
De Raad is een onderzoeksinstantie, die onderzoek doet en op grond daarvan de rechter
en/of het OM adviseert betreffende jeugdigen in civiele zaken (met name jeugdbescherming en geschillen over gezag en omgang) en strafzaken.
Wij hebben in de regio Noordoost ambtelijk een goede werkrelatie met de Raad. In de
praktijk is er concreet samenwerking op de volgende punten:
•

De gemeenten organiseren samen met de Raad in de subregio’s een wekelijks
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1 Bijlage 2 Gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot beleidsplan jeugd 2020 - 2023.docx

Betreft: reactie ASD Landerd op Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020 -2023 Noord Oost Brabant

Aan Burgemeester en Wethouders gemeente Landerd

Reek, 22 -10 2019

Geacht College

De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich op uw verzoek gebogen over het Regionaal Beleidsplan
Jeugdhulp 2020 – 2013 en brengt u daaromtrent gaarne de volgende bevindingen onder de aandacht
in de hoop dat u deze bevindingen kunt meenemen bij de uiteindelijke vaststelling van het
beleidsplan.

De ASD merkt op dat het beleidsplan weinig concreet is. Er is nauwelijks tot geen cijfermatig
onderbouwing aanwezig. Ook wordt er niets van de beoogde beleidsdoelen meetbaar uitgedrukt.
Het algemeen karakter van het stuk komt over als een basis voor een startende samenwerking en
niet als een beleidsstuk dat gebaseerd is op (ervaringen van een) meerjarige samenwerking.
De ASD Landerd wil het liefst zich uitspreken over de implementatie van het regionale beleid op
lokaal niveau en dan met name vanuit het inwonersperspectief. Hoe ziet de uitvoeringsagenda van
het regionale beleid eruit; hoe zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de regio versus de
lokale situaties gedefinieerd; hoe wordt op lokaal (c.q. Landerds) niveau uitvoering gegeven aan het
regionale beleid dan wel hoe worden de punten in het regiobeleid, waarvan het beleidsplan aangeeft
dat dit lokaal dient te worden uitgewerkt, daadwerkelijk vorm gegeven binnen Landerd en dan het
liefst middels beleidstukken en/of beleidsregels.

In het bijzonder willen we op de volgende zaken de nadruk leggen:







Er zijn nergens concrete afspraken geformuleerd.
Onduidelijk is hoe de participerende gemeenten elkaar kunnen aanspreken op naleving van
de (niet concreet geformuleerde) afspraken.
Tevens worden er ook geen duidelijke doelen of kaders gesteld
In het beleidsstuk wordt nergens duidelijk welke arrangementen er nu bestaan en welke
overeenkomsten en verschillen er zijn tussen lokale gemeenten en sub regio’s. Ten gevolge
hiervan is straks ook niet duidelijk welke lokale gemeenten het t.o.v. 2020 in 2023 beter
doen.
Het onderzoeksbureau Significant heeft destijds in 2018 in het rapport “Evaluatie van de
samenwerking in jeugdhulpregio Noordoost-Brabant” het gemis aan afbakening van taken,
rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld. Dat werd juist genoemd als een must om de
transformatie in te zetten. Hun advies was toen vooral: “Maak dat concreet!” De ASD staat
nog steeds achter dat advies.

Samenvattend hopen we dat het Regionale Beleidsplan jeugdhulp 2020 -2023 aan concreetheid
wint en dat deze concreetheid zich ook vertaalt middels toespitsing op de Landerdse situatie
door middel van een lokale paragraaf.
De ASD hoopt vanuit het inwonersperspectief daarbij vroegtijdig een bijdrage aan te kunnen
leveren.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

teken ik

-

met de meeste hoogachting -

M. Pepping,
Voorzitter ASD Landerd.

1 Bijlage 3 Brief reactie op bevinden van ASD ten aanzien van het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023.pdf
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Uw kenmerk:
Ondenuerp:

Aan:

Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023

Adviesraad Sociaal Domein

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 22 oktober 2019 ontvingen wij uw bevindingen ten aanzien van het Regionaal beleidsplan
jeugdhulp 2020 - 2023.
Samenvattend geeft u aan dat u hoopt dat het Regionale beleidsplan jeugdhulp 2O2O 2023
aan concreetheid wint en dat deze concreetheid zich ook vertaalt middels toespitsing op de
Landerdse situatie door middel van een lokale paragraaf .

-

1. Regionaal beleidsplan jeugdhulp.

Wij ondersteunen uw opmerking met betrekking tot de concreetheid van het regionaal
beleidsplan . Deze concreetheid wordt echter in het op te stellen uitvoeringsplan aangebracht.
ln het uitvoeringsplan wordt per actielijn beschreven welke acties er uitgezet gaan worden, wat
er nodig is om de actie te kunnen uitvoeren, wie er aan zel is, welke externe stakeholders nodig
zijn, tijdspad, resultaat en de relatie met inkoop (financiën).

Aan de hand van dit regionaal uitvoeringsplan zullen wij bekijken wat wij en hoe wij hier lokaal
invulling aan gaan geven. Deze uitvoeringsplannen zullen wij te zijner tijd met u bespreken en
toetsen of de door u gemaakte opmerkingen hierin zijn meegenomen.
2. Lokale paragraaf in regionaal beleidsplan jeugdhulp.
De gemeente Landerd heeft besloten om geen lokale paragraaf toe te voegen aan het regionaal
beleidsplan. Dit is in lijn met wat de andere gemeenten in de regio doen. De reden is dat we
onlangs een uitvoeringsnotitie inrichting nieuwe toegang jeugd hebben opgesteld. Daar staan
onze lokale prioriteiten in opgenomen.

Bijlagen:
ln afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Jonna van Hoesel

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 541 1 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458í 11 e-mail: info@landerd.nl internet: wvw.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 1g

GEMEENTE LANDERD

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Jonna van Hoesel van de afdeling Samenleving op
telefoonnummer 0486-458131 . Ook kunt u een e-mail sturen naar jonna.vanhoesel@landerd.nl
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Landerd,

H.G.M. Coenders (4.1.)
Hoofd van de afdeling Samenleving
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VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer: 14380-2019
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen

☒

Omschrijving

Afdoening

Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)

Mondeling
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt in de
voorbereidende vergadering

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Agendapunt 3c Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023
Vragen:
Actielijn 1:
1.1 hebben we in Landerd al een 100% dekkend netwerk van passende en kwalitatief goede voorzieningen voor
preventie en lichte opvoedondersteuning?
1.2 Worden op dit moment ook vrijwilligersorganisaties betrokken bij het vroegsignaleren van problemen onder
jongeren?
Actielijn 2:
2.1 Wat doet de gemeente Landerd aan de lange wachttijden bij zorgaanbieders?
2.2 hebben we in Landerd al een POH GGZ Jeugd? zo ja, bij welke praktijken? zo nee, staan de huisartsen hier wel open
voor?
Actielijn 6:
6.1 hebben we in Landerd jongerenwerkers? zo ja, hoeveel uur?

Actielijn 7:
7.1 hebben we ook een lokaal CEO?
7.2 wordt ook bij partners als huisartsen en onderwijs naar de ervaringen van onze toegang gevraagd?

Ondertekening:
Datum indiening

:

28-11-2019

Fractie

:

DS97

Naam indiener

:

Charlotte Henst

1

ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Antwoord:

2

6 Ingekomen stukken
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Ingekomen stukken voor de raad
(Agendapunt 7b raadsvergadering 12 december 2019) - definitief
(bijgewerkt tot en met 21 november 2019)
Alle ingekomen stukken staan in iBabs bij Overzichten, Ingekomen Stukken.
Nr.

Datum
Afzender
ontvangen
Voorgestelde afwikkeling
A. Voor kennisgeving aannemen

Onderwerp

A1
A2
A3

07-10-2019
07-10-2019
08-10-2019

VNG
Stg. Sint & Pietengilde
VNG

A4

16-10-2019

VNG

A5
A6
A7

21-10-2019
17-10-2019
25-10-2019

Gemeente Renkum
Transitium Groep
VNG

A8
A9

29-10-2019
31-10-2019

A10
A11
A12

30-10-2019
31-10-2019
31-10-2019

IBN
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
VNG
Stadswerk
Vng

A13
A14
A15
A16
A17
A18

31-10-2019
31-10-2019
01-11-2019
04-11-2019
29-10-2019
29-08-2019

A19

04-10-2019

Dorpsontwikkeling Reek
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Katwijk
Mevr Kuijpers
Gemeente Rheden
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeente Bergen op Zoom

A20

04-10-2019

Gemeente Zwartewaterland

A21

06-11-2019

Gemeente Westerkwartier

A22
A23

04-11-2019
05-11-2019

A24

07-11-2019

Louis van der Kallen
Regionale Energie Strategie
(RES)
VNG

Ledenbrief Stand van zaken herziening gemeentefonds
Zwarte Piet in uw gemeente
Ledenbrief Handleiding uniformering objectafbakening
gemeentelijke belastingen
Ledenbrief FLO overgangsrecht: versneld sparen naar
225% van het netto inkomen
Motie Stop toenemende controledrift
“De kracht van lokale partijen”
Ledenbrief Bekendmaking kandidaten voor vacatures
bestuur en commissies
Kwartaalinformatieset Kwartaal 3-2019
Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor
decentrale politieke partijen
Ledenbrief Aanpak stikfstofproblematiek
Opdracht aan Oogstfonds
Ledenbrief Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
Woonconcept Reek door een sociale en ruimtelijke bril
Herindeling Landerd Uden
Brief Klimaatakkoord
Brief over nieuwe Maashorstgemeente
Motie Trap op Trap af
Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en
staat
Motie gemeenteraad uitbreiding gemeentelijk
belastinggebied
Motie vreemd aan de orde van de dag over
problematiek medicinale cannabis
Motie vreemd aan de orde van de dag _
Gemeentefonds
Ruimte in regels boos makend
Leer-en ontwikkelbijeenkomsten

A25

12-11-2019

A26
A27
A28

12-11-2019
12-11-2019
13-11-2019

Veiligheidsregio BrabantNoord
Combinatie Jeugdzorg
Provincie Noord-Brabant
VNG

A29
A30

13-11-2019
13-11-2019

VNG
VNG

Ledenbrief Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant
van de arbeidsmarkt
Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger
Presentatie Samen sterk voor jeugd op 6 nov 2019
Brief raad Aanwijzingsbesluit Landerd
Ledenbrief Samenwerking gemeentenzorgverzekeraars
Ledenbrief Mobiliteit
Ledenbrief Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten
vacatures VNG bestuur en commissies
1

A31
A32

15-11-2019
19-11-2019

Gemeente Duiven
VNG

A33
20-11-2019
Gemeente Haaren
B. Behandelen bij desbetreffende agendapunt
B1

23-10-2019

RECRON Noord Brabant

B2

11-11-2019

Gemeente Boekel

Motie Vreemd “Samen trap-op trap-af”
Ledenbrief Wijziging Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen
Motie trap op – trap af

Nieuwe gemeente, nieuwe naam
(agendapunt 5a herindelingsontwerp, RV 24/10/2019)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER locaties
mestbewerking
(agendapunt 5d Notitie Reikwijdte Detailniveau
mestbewerkingslocaties)

C. Ter verdere afdoening in handen van het college stellen
C1

26-10-2019

Mevr. Meulenbroek

Brief voor gemeenteraad: milieuveiligheid rond
Schuifelenberg 19

D. In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies

Z.
Z1

Stukken zware afstemmingsprocedure Uden (voor kennisgeving aannemen)
21-11-2019

Gemeente Uden

Raadsbesluit Programmabegroting 2020 t.b.v. raad
Landerd

2

7 Raadsinformatiebrieven
1 20191115 Overzicht RIB RV 12 december - definitief.pdf

Overzicht raadsinformatiebrieven
(Agendapunt 7c raadsvergadering 12 december 2019) – definitief
(bijgewerkt tot 15 november 2019)

Alle ingekomen stukken staan in iBabs.
Bij agendapunt 7c staat de raadsinformatiebrief (zonder bijlages). Alle bijlages zijn te vinden bij Overzichten/
Raadsinformatie 2018-2022

Nr.

Datum
ontvangen

Onderwerp

Kenmerk

Raadsinformatie (brieven) van het college
Voor kennisgeving aannemen
R1
R2
R3
R4
R5
R6

17-10-2019
14-10-2019
29-10-2019
30-10-2019
05-11-2019
14-11-2019

Notitie Reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocatie
Arbitragezaak Attero nakoming volumeverplichting restafval
Perspectief op Werk
Septembercirculaire 2019
Ontwikkelingen jeugdhulp derde kwartaal 2019
Uitvoering motie openbare toiletten in Landerd

1

3834-2019
2018-6186
10065-2019
10984-2019
11413-2019
2997-2019

