Betreft: Regionaal beleidsplan Jeugdhulp
Meierijstad, 31 oktober 2019
Geacht College,
Naar aanleiding van de toegezonden Regionaal beleidsplan Jeugdhulp heeft u de
Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad om advies gevraagd.
De Kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft in een aantal bijeenkomsten de nota
uitvoerig besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter bespreking voorgelegd aan
de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 28 oktober 2019
Inleiding:
Op 6 juni 2019 werd aan de ASD het concept regionaal beleidsplan jeugdhulp ter
(pre)advisering voorgelegd. Op 26 juni 2019 is door de ASD een preadvies op dit
beleidskader uitgebracht. Hierop is door de gemeente op 12 juli 2019 een reactie
gegeven. Op 20 september jl is het (definitieve) regionaal beleidsplan jeugdhulp ter
advisering aan de ASD voorgelegd. Op 7 oktober 2019 heeft de kennisgroep Jeugd en
Onderwijs een overleg gehad met wethouder M. Roozendaal, wethouder C. van der
Pas, beleidsmedewerkers mevrouw M. van Meeuwen en mevrouw M. van Crey.
Tijdens dit overleg is de reactie van de gemeente op het preadvies doorgenomen. Dit
overleg en onze bespreking heeft geleid tot het navolgende advies.

Specifieke opmerkingen en adviezen :
In het preadvies adviseerden wij dat de beleidsdoelstellingen een plek krijgen in het
nieuwe inkoopplan. In de reactie en in het gesprek van 7 oktober 2019 werd aan ons
bevestigd dat de doelstellingen onderdeel zijn van de inkoopopdracht, bij de gunning
na de aanbesteding van zware hulp wordt gekeken naar de doelstellingen.
Wij signaleerden een groot aantal verwijzingen vanuit huisartsen. De gemeente heeft
periodiek overleg met de huisartsen in Meierijstad en heeft geïnvesteerd in de POH
GGZ welke werkzaam is in de praktijk van de huisarts. Wij vragen de gemeente dit
onderwerp in de overleggen te agenderen.

In het preadvies adviseerden wij een jaarlijkse evaluatie te houden wat betreft het
functioneren van de Toegangsteams en een evaluatie hoe de Jeugdigen en Ouders de
verleende zorg ervaren.
In regionaal verband wordt jaarlijks een cliënt-ervaringsonderzoek uitgevoerd. Het
ene jaar is dit een kwalitatief onderzoek en het andere jaar een kwantitatief
onderzoek. Wij willen onze inwoners niet overvragen om die reden zijn wij
terughoudend in het uitvoeren van extra aanvullende onderzoeken. In het gesprek op
7 oktober gaf de gemeente ook aan dat in de contracten met aanbieders staat dat zij
cliënt-ervaringsonderzoeken doen.
In ons preadvies stelden wij: In de beleidsperiode 2015- 2028 is er geen sprake van
een verminderd beroep op gespecialiseerde jeugdhulp. Integendeel, er is sprake van
een stijgende lijn. De oorzaak van deze stijging moet worden onderzocht om de
stijgende lijn om te buigen. De ASD wil graag op de hoogte gehouden worden van
dit onderzoek. De reactie van de gemeente was dat het PON op dit moment een
onderzoek uitvoert naar de inzet van gespecialiseerde hulp in de regio Noordoost
Brabant. De resultaten van dit onderzoek, de eerste resultaten worden in november
2019 verwacht, worden gedeeld met de ASD.
In ons preadvies schreven wij: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Hierbij is met name het
samenwerken met de verschillende domeinen van belang. Zorg ervoor dat altijd
duidelijk is wie de regie heeft. De reactie van de gemeente was: In het integraal
gezinsplan is duidelijk beschreven welke partijen betrokken zijn en wie de regie
heeft. In het gesprek van 7 oktober 2019 werd hieraan nog toegevoegd dat deze
ambitie niet losgelaten wordt, het blijft een aandachtspunt en is ook in de
aanbesteding opgenomen.
18-/18+. De ASD-kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft dit voor zichzelf benoemd
als speerpunt voor 2019/2020 omdat hier in de praktijk veel mis kan gaan. We
hebben met de beleidsmedewerkers en de wethouder besproken om dit gezamenlijk
verder te gaan onderzoeken. Dit onderwerp wordt geagendeerd in het ambtelijk
vooroverleg (kennisgroep met beleidsmedewerkers) in november 2019.
In ons preadvies schreven wij: Traject herijking Veilig Thuis: de ASD wil graag op
de hoogte worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek. De gemeente zegt
toe de ASD op de hoogte te houden. Er is een nieuw handelingsprotocol vastgesteld,
dat zal worden toegestuurd. Dit zal ook worden geagendeerd in het ambtelijk
vooroverleg van november 2019.
Over een aantal onderwerpen is afgesproken dat de gemeente de ASD zal informeren.
Deze zullen op een jaarplanning worden geplaatst.

Slotopmerking
In ons preadvies vroegen wij om meer lokale invulling. Wij begrijpen dat de
gemeente hiervoor verwijst naar het recent vastgestelde preventieve jeugdbeleid, het
beleidskader sociaal domein en de visie sociaal domein. In het preventieve
jeugdbeleid zijn de actielijnen opgenomen, het uitvoeren van deze actielijnen heeft de
komende periode prioriteit binnen Meierijstad. Het preventief jeugdbeleid zal dus
een belangrijk agendapunt worden de komende tijd en wij zullen de uitvoering van de
actielijnen met de gemeente met grote interesse volgen.

Conclusie:
Na bespreking van het preadvies van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft
de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 28 oktober 2019 besloten, met
inachtneming van de specifieke aandachtspunten, vragen en adviezen en
rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief
advies af te geven.
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben
geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de
gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Pieter H.F.M. van Dieperbeek
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

