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.

