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Onderwerp

Reactie op advies Regionaal Beleidsplan jeugdhulp

Beste Adviesraad Sociaal Domein,
Op 31 oktober jl. hebben wij uw positieve advies ten aanzien van het Regionale Beleidsplan
Jeugdhulp 2020-2023 ontvangen. Dank voor het uitbrengen van dit positieve advies.
Wat hebben we gedaan met de input?
Het positief advies is opgenomen in het raadsvoorstel wat op de agenda staat voor de
raadsvergadering van 19 december 2019. Tevens zijn de belangrijkste opmerkingen en adviezen
die zijn gemaakt inclusief reactie opgenomen in het raadsvoorstel. Voor de volledigheid zijn deze
onderstaand weergegeven:
- Beleidsdoelstellingen moet een plek krijgen in het nieuwe inkoopplan -> dit is geborgd zie
argument 1.3.
- ASD signaleert een groot aantal verwijzingen vanuit de huisartsen -> Gemeente heeft om
die reden periodiek overleg met de huisartsen in Meierijstad en er is geïnvesteerd in de
POH GGZ (onderdeel preventief jeugdbeleid).
- Jaarlijkse evaluatie functioneren toegangsteams en evaluatie hoe jeugdigen en ouders de
verleende zorg ervaren -> In regionaal verband wordt er een cliëntervaringsonderzoek
uitgevoerd. De resultaten hiervan heeft uw raad middels een RIB recentelijk ontvangen.
Om overvragen bij inwoners te voorkomen zijn wij terughoudend in het uitvoeren van
extra aanvullende cliëntervaringsonderzoeken
- In de afgelopen periode zien we een stijgende lijn ten aanzien van het beroep op
gespecialiseerde jeugdhulp. De oorzaak van deze stijging moet worden onderzocht - > Op
dit moment voert het PON in regionaal onderzoek uit naar de inzet van gespecialiseerde
hulp in de regio Noordoost Brabant. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn
worden deze gedeeld met de ASD en uw raad.

-

-

Heb specifieke aandacht voor 1 kind, 1 gezin en 1 plan waarbij duidelijk is wie de regie
heeft -> in het integraal gezinsplan is duidelijk beschreven welke partijen betrokken zijn bij
een gezin en wie de regie heeft.
De ASD heeft gevraagd om een lokale invulling van het regionale beleidsplan Jeugdhulp > in bijlage 2 is de verbinding gelegd tussen de actielijnen uit het regionale beleidsplan en
de nota preventief jeugdbeleid, visie Sociaal Domein en het beleidskader Sociaal Domein.
Tevens is de actuele stand van zaken weergegeven.

Wat is het vervolg?
Het streven is om het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp op 19 december ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door alle 16 gemeenteraden in de regio stellen wij
een meerjarig en voortschrijdend uitvoeringsplan op. Dit uitvoeringsplan bevat concrete acties op
basis van de actiepunten zoals genoemd in het regionaal beleidsplan. Ook zijn heel veel
uitvoeringszaken opgenomen in het regionaal inkoopkader gespecialiseerde jeugdhulp. Zoals
afgesproken worden deze documenten tijdig besproken met de ASD.

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Marjolein van Meeuwen op telefoonnummer
+31 (413) 381 719.
Met vriendelijke groet,

Marjolein van Meeuwen
Beleidsmedewerker sociaal domein
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