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Boxtel, 1 oktober 2014
Geacht College,
De Wmo-adviesraad heeft kennis genomen van de beleidsstukken omtrent Jeugd en kan
instemmen met de voorliggende stukken. Dit advies richt zich in het bijzonder op de notitie Lokaal
Beleidsplan Jeugd. Waarbij uiteraard kennis is genomen van de regionale voorbereidende
stukken (modelverordening, beleidsplan transitie Jeugdzorg en implementatieplan Jeugdzorg.
Over de lokale situatie hebben wij een prettig overleg gehad met mevr. Diana Piek waarbij een
toelichting is gegeven op de ontwikkelingen rondom de jeugdzorg in de gemeente Boxtel en de
wijze waarop wordt samengewerkt met o.a. Vught, St. Michielsgestel en Haaren en binnen de
Meierijgemeenten.
Wat betreft de lokale situatie in Boxtel: in de gesprekken en de bijeenkomsten die wij hebben
bijgewoond rondom Jeugd constateren wij dat binnen Boxtel in de voorafgaande jaren reeds een
aantal stappen zijn gezet. Waaronder de inrichting van de zorg rondom kinderen, de reeds
bestaande samenwerking tussen de diverse professionals en organisaties bijvoorbeeld binnen
het CJG in Ursula. Daardoor ligt er een goede basis om de uitvoering van de jeugdzorg door de
gemeenten gestalte te gaan geven. Wij willen dan ook onze complimenten over brengen over het
verrichte werk.
Het uitgangspunt is dat de jeugdzorg doelmatig tot stand kan worden gebracht door de jeugdzorg
onder verantwoordelijkheid van gemeenten bij elkaar de brengen. Integraal en dicht bij huis.
Waarbij het niet alleen gaat om het verleggen van de financiële kaders maar ook om een
transformatie.
Echter de zorgen omtrent de taakstelling die de gemeenten krijgen vanaf 01-01-2015 in
combinatie met de bezuinigingen, welke ook in de komende jaren oplopen, is daarmee niet van
tafel. Het belang is uiteraard dat er voldoende kwalitatieve zorg beschikbaar blijft voor de
jeugdigen die dat nodig hebben. Ook landelijk klinken de signalen en zorgen door over de
continuïteit.
Wij zien binnen de gemeente Boxtel, in samenwerking met de 19 gemeenten in de regio
Noordoost, dat de structuren om hier invulling aan te geven staan, echter de werking zal zich in
deze ook moeten gaan bewijzen. Daarom vinden wij een goede monitor en evaluatie van belang,
zodat er (indien nodig) tijdig kan worden ingespeeld.
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Ook constateren wij dat in Boxtel o.a door de aanwezigheid van de gespecialiseerde
jeugdzorginstelling de La Salle er een extra uitdaging ligt (wat ook blijkt uit de cijfers % omtrent
de zorgvorm). Is het aanwezige zorgbudget, in combinatie met de stijging van het aantal
jeugdvragen (landelijke trend) wel voldoende? In de stukken lezen wij de ambitie om het aantal
cliënten dat wordt verwezen naar de eerste en tweedelijns terug te brengen. De tijd zal leren of
dit gerealiseerd kan worden. Graag horen wij van u hoe u dit gaat bewaken en monitoren zodat
er voldoende adequate zorg beschikbaar blijft?
In dit licht kunnen wij de lijn om meer in te zetten op collectieve voorzieningen en preventie
onderschrijven, evenals innovatie van het zorgaanbod. Maar weten de burgers voldoende de weg
naar deze voorzieningen te vinden? Communicatie en voorlichting in deze blijft daarom van
belang, zeker in tijden dat veel nog niet is uitgekristalliseerd en nieuwe vormen van
samenwerking en dienstverlening ontwikkeld worden.
Tevens lezen wij in de lokale notitie dat in juni 2015 een evaluatie plaats vindt of het basisteam
de juiste samenstelling en formatie heeft. Graag horen wij van u hoe u deze evaluatie vorm gaat
geven en ontvangen wij als Wmo adviesraad ook graag de resultaten van de evaluatie.
Zoals benoemd in de notitie is de samenhang en samenwerking met andere decentralisaties van
groot belang. Tevens willen we aandacht vragen voor de groep jongeren van 18 tot 23 jaar.,
zeker in deze groep spelen vele ontwikkelingen gelijktijdig. En lijkt er sprake te zijn van een groep
die extra aandacht nodig heeft en waarbij afstemming en goede overdracht van cruciaal belang
is.
Wij zien in de evaluatie ook graag specifieke aandacht voor de beoogde afstemming en
samenwerking tussen de diverse domeinen en professionals. O.a. team werk-basisteam jeugd en
gezin- leerplicht maar ook de samenwerking met loket wegwijs en de sociale wijkteams. Is er
sprake van een goede en heldere toegang en afstemming, is helder wie eindverantwoordelijk is?
(1 plan, 1 aanpak, 1 regisseur), worden de ambities omtrent doelmatigheid en betere kwaliteit van
zorg voor de burgers van Boxtel daadwerkelijke geëffectueerd?
In de notitie wordt gesproken over de vertrouwenspersoon, welke rol wij van belang vinden. Maar
ook zien wij graag een ombudsfunctie en goede onafhankelijke cliëntondersteuning voor de
burgers van Boxtel gerealiseerd. Ook in ons advies omtrent het Wmo beleidsplan 2015-2016
hebben wij hiervoor gepleit. Burgers dienen goed geïnformeerd te worden over deze
mogelijkheden wanneer men ondersteuning / zorg aanvraagt bij de gemeente Boxtel
In de notitie (pag 13) wordt de Wmo adviesraad genoemd onder de noemer van cliëntenraad, dit
zou kunnen leiden tot verwarring. De Wmo adviesraad Boxtel is een onafhankelijke adviesraad
en in deze graag het artikel aanpassen zodat dit helder is. Door het niet helder benoemen wordt
mogelijk vooruitgelopen op de dialoog die nog plaats moet gaan vinden.
Tot slot, op dit moment is er een plan met een looptijd van 1 jaar, graag horen wij van u welk
traject u wil voorstellen om te komen tot de vaststelling van een meerjarenplan.
Namens de Wmo-adviesraad Boxtel
Drs. Henny Kerkhof.
Voorzitter.

2

