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Onderwerp Reactie Op uw advies
Beleidskader Jeugd

Geachte Adviesraad Sociaal Domein,

VERZONDEN 2 3 MOV,2m3

Op 4 september heeft het college van B&W het beleidskader Jeugd 2018-2022 als
concept vastgesteld. Gevraagd is naar uw advies op dit beleidskader. Dit advies
hebben wij van u ontvangen op 21 oktober ji, waarvoor onze hartelíjke dank. In
deze brief reageren wij op uw advies. Het aangepaste beleidskader voor de
raadsbehandeling treft u bijgevoegd aan.
U wijst op positieve elementen in het beleidskader Jeugd. U doelt op de
verantwoordelijkheden (primaire verantwoordelijkheid bij ouders/opvoeders), de
arnbitie problematiek integraal en ontschot aan te pakken en de bewuste
adressering van de overgang van 18- naar 18+ voor kwetsbare jongeren. Het is
goed te lezen dat u deze elementen her- en erkent. Het college ziet het als een
uitdaging om aan bovenstaande inhoud en vorm te geven en wil dat, in lijn met
uw reactie, in verbinding met andere programma's uit de transformatieagenda
realiseren.
Ook geeft u een aantal vragen en suggesties, waar wij puntsgewijs op reageren:
1. De door u geadviseerde duidelijkheid omtrent de relatie met de verschilIende
wetten, hebben wij opgenomen in het beleidskader.
2. De verhouding tussen het beleidskader en de transformatieagenda is
mondeling aan u toegelicht door wethouder Kuiper in het overleg dat door
beide partijen als constructief is ervaren. Op basis van deze toelichting is de
tekst in het beleidskader aangepast.
3. Wij delen uw mening dat onze onderzoeken op het gebied van Preventie en
Jeugd-Ggz een vervolg moeten krijgen in onze activiteiten. Wij willen
bijvoorbeeld nieuwe pedagogische interventies opzetten die aansluiten op
onderzochte beschermende- en risicofactoren. Ook zien we mogelijkheden om
binnen het programma 'Kansen voor Jeugd' budget beschikbaar te stellen voor
nieuwe oudernetwerken waar in het onderzoek een 'tekort' in werd
geconstateerd.
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4. Het beleidskader richt zieh op 2 pijlers (pedagogische basisinfrastructuur en
jeugdhulp) en op de toeleiding. De uitgangspunten van de
transformatieagenda staan in het handelen bij deze pijlers centreal. We gaan
uit van het talent (de veerkracht) van mensen, waardoor risicofactoren minder
snel tot problemen leiden. Indien de situatie hierom vraagt, bespreekt de
brede toegang met de jeugdige én zljn ouders (maatwerk)oplossingen die
veerkracht versterkend en/of herstellend zijn. Door o.a. een gezinsgerichte
aanpak wordt een duurzaam netwerk voor de jeugdige gecreëerd.
Uit uw reactie maken wij op dat de preventiepyramide niet als verduidelijkend
wordt ervaren op het beschreven proces. Om die reden is deze pyramide niet
meer toegevoegd in de laatste versie van het beleidskader.
5. U vraagt aandacht voor de verbinding van de pedagogische basisinfrastructuur
naar jeugdhulp en andersam. Wij herkennen dit belang. Geynwijs is een
belangrijke partner voor de pedagogische basisinfrastructuur om tijdig op te
schalen als de problematiek hier am vraagt. Door 'signaleringsnetwerken' met o.a.
schalen zoekt Geynwijs de samenwerking op. Het gebruik van inzichten uit de
jeugdhulp voor afschaling van jeugdhulp staat nag in de kinderschoenen; gestart
is met het analyseren van jongeren die steeds weer terugkeren in de jeugdhulp.
We proberen oak het jeugdhulpgebruik te analyseren in relatie tot de school:
springen er bepaalde schalen uit met relatief veelleerlingen met jeugdhulp? Wei
is het nu al gebruikelijk dat Geynwijs casusregie voert. Daar haart oak zicht op de
afschaling vanuit jeugdhulp bij. Daarbij kan de aandacht voor eventueel inzet
binnen de pedagogische basisinfrastructuur, na de inzet van jeugdhulp, versterkt
worden.
6. Op dit moment is Geynwijs (naast staf en management) als voigt georganiseerd:
•
•

Team Geynwijs op school (GWOS).
3 wijkteams (Noord, Midden en Zuid), met daarin zowel Wmo- als
jeugdprofessionals.
• IC-team: het intensieve casussenteams, gericht op complexe
problematiek en daarbij vooral bezig met jeugdzaken.
• KCC Geynwijs: het klantcentactcentrum. Hier komen vragen en
aanmeldingen van inwoners binnen.
Binnen Geynwijs zijn op diverse gebieden zogenaamde aandachtsfunctionarissen
benoemd, bv. rond huiselijk geweld en kindermishandeling of complexe
scheidingen. Van Geynwijs wordt verwacht dat zij de benodigde expertise erbij
halen, waarbij Geynwijs met jeugdige en de ouders in de lead blíjft voor de juiste
toeleiding. Dergelijke uitgangspunten zijn onderdeel van het Programma Brede
Toegang. De opdracht van Geynwijs is in die zin helder en ook uitgediept tijdens
de doorontwikkeling

van Geynwijs in de periode oktober 2017-mei 2018. Dit is op

31 mei 2018 aan de Adviesraad gepresenteerd.
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7. De door u genoemde omslag van doelgerichte naar resultaatgerichte aanpak
willen wij onder andere concretiseren door de vorm van storytelling. Hiermee
worden huidige ervaringen uit geschreven met een toekomstbeeld. Door
dergelijke ervaringen regelmatig uit te schrijven blijven we dicht bij de
daadwerkelijke ervaring van onze inwoners. Dit ais aanvulling op de 'harde'
cijfers zoals uitgaven en aantallen jeugdigen die (een vorm van) jeugdhulp
gebruiken. In het beleidskader is als voorbeeld 'het verhaal van Aisha'
toegevoegd.
8. De aanvullende korte suggesties nemen wij ter harte bij de uitvoering van het
beleidskader. De definitie van jeugdigen hebben wij in het beleidskader
toegevoegd.
Wij willen u bedanken voor uw adviezen en het constructieve gesprek dat wij
daarover met u voeren. Met u zien we dit beleidskader ais een vervolg op de
ingezette ontwikkeling op jeugd. De transitie van de jeugdhulp per 2015 (fase 1
van de transformatie) heeft de afgelopen periode veel aandacht gevraagd van
jeugdigen, ouders, vrijwilligers, aanbieders, scholen en gemeente. Er is door de
gemeente o.a. ingezet op de inkoop voor jeugdhulp, de toeleiding door Geynwijs
met inzet van praktijkondersteuners bij gezondheidscentra, de experimenten voor
alternatieve vormen van ondersteuning (zoals buurtgezinnen) en de
signaleringsnetwerken met o.a. kinderopvang en scholen. We zien dat we toe zijn
aan de volgende stap in de transformatie. Met het beleidskader Jeugd 2018-2022
denken we hier een effectvol vervolg aan te geven.

vriendelijke groet,

. Liebregts

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester

Bijlagen

1

Jeugd

