Advies op het Beleidsplan Jeugd 2015-2018 van de BWME-gemeenten
van Wmo-adviesraad Winsum

Inleiding

Het Beleidsplan Jeugd schetst een goed beeld van de huidige situatie en de veranderingen die
zullen gaan plaats vinden.
Ondanks de tijdsdruk waaronder het Beleidsplan is geschreven, is het van een kwalitatief
goed niveau. We willen de beleidsmedewerker(s) complimenteren voor de manier waarop ze
de Wmo-adviesraad en de raden van de andere BMWE-gemeenten hebben meegenomen in
het proces dat vooraf gegaan is aan het schrijven van dit Beleidsplan. Zo hebben we in een
vroeg stadium kunnen meedenken en zijn de meeste van onze opmerkingen al verwerkt in het
voorliggende Beleidsplan Jeugd. En kunnen we volstaan met enkele inhoudelijke
aandachtspunten, waarvan we vinden dat deze meegenomen moeten worden bij het uitvoeren
van dit plan.
In het uitvoeringsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe het in de praktijk uitgewerkt gaat
worden.
Advies en aandachtspunten

1. Er zijn grote regionale verschillen, waarmee bij de uitwerking in de praktijk
rekening moet worden gehouden. Belangrijk is om in het overgangsjaar 2015
de praktische uitwerking goed te monitoren.
2. Op pagina 13 van Beleidsplan Wmo 2015-2018 staat figuur 3.1: Model 2015.
Hoe ziet de verbinding tussen Toegang Wmo en CJG eruit? Het advies van de
Wmo-adviesraad is te zorgen voor een goede verbinding tussen Wmo-toegang
en CJG, omdat Wmo en CJG voorzieningen zijn, waarvan burgers
laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken. Zonder daarbij het risico te
lopen "van het kastje naar de muur" gestuurd te worden.
3. We hebben vanuit het Beleidsplan Jeugd en Beleidsplan Wmo geen zicht op de
wijze waarop de telefonische toegang nu geborgd is en hoe dit vanaf 2015
uitgevoerd wordt.
4. In de jeugdhulp en jeugd-GGZ, zoals deze vanaf 2015 wordt georganiseerd,
wordt vanuit de gedachte "één kind, één regisseur, één plan" gestreefd naar
noodzakelijke hulp zo dicht mogelijk bij huis (in de buurt, in de wijk) door als
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5.

6.

7.

8.

9.

generalisten opgeleide hulpverleners - de zogenaamde T-shaped professionals.
Wie zijn die professionals? Zijn ze daartoe voldoende geschoold? En zijn er
voldoende professionals om dit uit te voeren?
Als je de informatie leest/hoort uit diverse relevante bronnen, dan is de
verwachting, dat door complexe problematiek voor ongeveer een derde van de
kinderen, jeugdigen en hun gezinnen meer hulp nodig zal zijn. Is er dan een
aanvullend hulpaanbod met bijbehorende professionals beschikbaar?
Als gemeenten ouders, jeugdigen en cliënten willen betrekken bij het nieuwe
lokale beleid, dan is een cultuuromslag nodig. Er zal tijd en geld moeten
worden vrijgemaakt om aandacht en energie te steken in het opbouwen van
netwerken, het werven en vertrouwen winnen. Ook is aandacht en energie
nodig om heldere verwachtingen te scheppen bij ouders, jeugdigen en cliënten,
waarbij ook grenzen aangegeven moeten worden ten aanzien van de
mogelijkheden (wat doen we niet (meer)).
Is de uitvoering van het beleid voldoende geregeld en zijn professionals
voldoende toegerust? Zijn er mogelijkheden aanwezig voor noodzakelijke
scholing/training?
Is er bij de uitvoering van dit beleid sprake van een integrale aanpak voor/in de
vier samenwerkende gemeenten? Zo, ja hoe is dan de opzet? Zo, nee, waarom
wordt deze keuze dan gemaakt?
In het Beleidsplan wordt een overzicht gepresenteerd van de aantallen in 2012,
budgettering, procentuele verhoudingen enz., enz. Het uitgangspunt van de
vier gemeenten is sturen op resultaat. De Wmo-adviesraad heeft ten aanzien
van de financiering ernstige zorgen dat er door financiële tekorten niet
gestuurd zal gaan worden op een kwalitatief resultaat, maar op kwantiteit.
Terwijl te verwachten is dat de tekorten eerst alleen nog maar zullen toenemen,
omdat er voorlopig ook geïnvesteerd zal moeten worden in de transformatie.
De onduidelijkheid over de budgetten blijft daarmee voor de Wmoadviesraad de grootste bron van zorg.

Garnwerd, 1 oktober 2014
M. van der Spek,
Voorzitter Wmo-adviesraad Winsum
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