W.M.O – adviesraad
Gemeente Eemsmond
Onderwerp: advies beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 BMWE gemeenten.

Uithuizen 1 oktober 2014.
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de wijze waarop de Wmo adviesraden van de
gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum en de Ouderenraad van de gemeente de Marne
bij het tot stand komen van dit beleidsplan zijn betrokken.
Tijdens de ontwikkelfase werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarop de adviesraadleden
werden geïnformeerd met betrekking tot de stand van zaken en konden ze daarop hun mening, op- of
aanmerkingen kenbaar maken, waarmee, zo mogelijk, rekening werd gehouden bij de verdere
ontwikkeling van het plan. Deze mogelijkheid tot inbreng tijdens de ontwikkelfase wordt door onze
adviesraad zeer gewaardeerd en op prijs gesteld.
Ter beoordeling ligt nu het beleidsplan jeugdhulp BMWE dat zeer helder en duidelijk weergeeft hoe
deze gemeenten de jeugdhulpverlening in de komende jaren zien.
Het betreft een goed leesbaar plan, waarin de gemeenten aangeven hoe zij de noodzakelijke
hulpverlening zo goed mogelijk willen waarborgen.
Uiteraard zal er in de komende maanden / jaren nog veel geregeld dienen te worden, maar de
bijgevoegde Bijlage 2; uitvoeringsplan 2015-2018 BMWE gemeenten jeugdhulp, maakt al veel
duidelijk van de wijze waarop de gemeenten dit denken te realiseren.
Enkele opmerkingen ten aanzien van het plan.
- In de samenvatting staat vermeld dat het nieuwe jeugdstelsel een antwoord moet bieden op het
hoge en dure gebruik van specialistische jeugdzorg.
In het plan lezen we op welke wijze de gemeenten dit trachten te bereiken.
Toch noopt het ons te zeggen dat dit niet mag leiden tot vermindering of verschraling van de
zorg die voor de cliënt noodzakelijk is.
Deze opmerking wordt gemaakt in verband met de in tabel 1.3 op pagina 31 in rood
aangegeven verwachte tekorten in 2015. Hoe denken de gemeenten hiervoor een oplossing te
vinden?
Gezien bovenstaande werd door de WMO adviesraad van de gemeente Eemsmond op 30 september
2014 besloten ten aanzien van dit Beleidsplan jeugdhulp BMWE-gemeenten 2015-2018 positief te
adviseren.
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