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Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)
1. De opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk op 20 juni te raadplegen over de Osse concept
ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp 2019-2022.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gehele jeugdzorg is er veel
gebeurd. We blijven samen met de verschillende partners werken aan goede jeugdhulp die aansluit
bij de ouders en jeugdigen in Oss. Voor de doorontwikkeling is een aantal onderzoeken/evaluaties
uitgevoerd denk hierbij aan: Evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin 2017, Rekenkamercommissie
rapport Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp 2018 en eerste evaluatie
van de Jeugdwet. De uitkomsten van de onderzoeken/evaluaties zijn vertaald in landelijke/regionale
en lokale projecten. We vinden het belangrijk om een overzicht te hebben van alle
projecten/interventies en hebben dit verwerkt in een concept ontwikkelagenda.
Welk resultaat willen we bereiken?
We willen daar waar mogelijk sturen binnen het jeugdstelsel.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
1.1 De concept ontwikkelagenda geeft een overzicht van alle projecten/interventies.
Binnen het domein Jeugd kennen we vele projecten/interventies. Wij vinden het belangrijk om dit in
beeld te hebben. Hierdoor is het duidelijk waar we zowel nu als de komende jaren op in willen
zetten.
1.2 We willen sturen binnen het jeugdstelsel.
De ontwikkelagenda biedt ons de mogelijkheid om nog beter te kunnen sturen op lokale
projecten/interventies. Daar waar regionale besluitvorming nodig is sluiten we aan bij regionale
overleggen om de input vanuit Oss in te brengen.
1.3 De concept ontwikkelagenda maakt het mogelijk om concrete afspraken te maken over het
Centrum Jeugd en Gezin en het Basisteam Jeugd en Gezin.
Vele projecten/interventies hebben betrekking op de taken van het Centrum Jeugd en Gezin en het
Basisteam Jeugd en Gezin. Dit moet zich uiteindelijk vertalen in concrete afspraken. Samen met Ons
Welzijn werken we de projecten/interventies verder uit om te komen tot concrete afspraken.
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1.4 We kunnen door het overzicht van alle projecten/interventies een fasering aanbrengen.
We moeten fasering aanbrengen omdat het om veel projecten/interventies gaat. Vele hebben
betrekking op de toegang. Om die reden willen we samen met Ons Welzijn kijken welke fasering we
aan kunnen brengen.
1.5 De druk zo veel mogelijk verlagen op het Centrum Jeugd en Gezin en het Basisteam Jeugd en
Gezin is groot.
We zien dat de hoeveelheid complexe casussen Jeugd toeneemt waardoor er meer tijd nodig is. De
druk neemt daardoor toe bij het Centrum Jeugd en Gezin en het Basisteam Jeugd en Gezin. Ook
door de brede inzetbaarheid van de medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin en het Basisteam
Jeugd en gezin neemt de druk toe. We hopen door de projecten/interventies de druk te
verminderen. In goed overleg met Ons Welzijn kijken we om die reden welke projecten/interventies
in welk jaar we kunnen inzetten.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s? (=maar)
1.1 De concept ontwikkelagenda is geen antwoord op het jeugdstelsel probleem.
Binnen het jeugdstelsel zijn er o.a. problemen met betrekking tot de wachttijden/wachtlijsten. Zowel
landelijk als regionaal wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Lokaal kunnen wij sturen op de
lokale projecten/interventies en dat blijven we ook doen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Vooralsnog zijn er geen extra financiële middelen nodig voor de projecten/interventies. We moeten
kijken of door de concretisering van de projecten/interventies financiën nodig zijn.
b. Communicatie
De concept ontwikkelagenda sturen we ter kennisgeving naar de Adviesraad Sociaal Domein.
c. Uitvoering
Nadat het college de ontwikkelagenda definitief heeft vastgesteld maken we een
uitvoeringsprogramma dat o.a. inzicht geeft welke interventies we in welk jaar uitvoeren.
d. Overlegd met
Ons Welzijn
M. van Tuijn, Projectleider Sociaal Domein
A. de Jong, Kwaliteitsmedewerker
H. van Hout, Beleidsmedewerker Mens & Maatschappij
S. van den Berk, Beleidsmedewerker Mens & Maatschappij
M. Willems, Beleidsmedewerker Mens & Maatschappij
M. Arts, Beleidsmedewerker Mens & Maatschappij
N. van Dinther, regisseur Multi probleemhuishoudens
I. Rouwhorst, Programmamanager
M. Kurvers, Programmamanager Zorg & Welzijn
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Bijlagen
Bijlage 1: De Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp 2019-2022
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