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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 9 november jl. is aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen het advies van de
adviesraad sociaal domein gestuurd inzake het koersdocument Jeugd. In dit memo wordt hierop een
schriftelijke reactie gegeven.
Het valt in de eerste plaats op dat het advies van de adviesraad sociaal domein rechtstreeks naar de
gemeenteraad wordt gestuurd. Artikel 3, lid 1 van de Verordening burgerparticipatie Adviesraad
Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2015 geeft aan dat de adviesraad gevraagd en ongevraagd
advies geeft aan het college, niet aan de gemeenteraad.
Het college constateert dat de adviesraad nu al verschillende keren het college passeert en dat er
adviezen worden gegeven aan de gemeenteraad. Als reden wordt genoemd dat de adviesraad niet in
een eerder stadium zou zijn betrokken bij het voorliggende raadsvoorstel en dat daardoor het college
geen rekening heeft kunnen houden met dit advies. Het proces van de afgelopen maanden om te
komen tot het koersdocument laat een ander beeld zien.
In de afgelopen maanden is de adviesraad nadrukkelijk betrokken geweest bij de nieuwe koers
Jeugd(hulp). De adviesraad heeft letterlijk mee kunnen bouwen aan de bouwstenen. Vervolgens is
(onder andere op het verzoek van de adviesraad) met elkaar een zorgvuldig proces doorlopen, waarin
de adviesraad een advies heeft kunnen uitbrengen. Op dit door de adviesraad uitgebrachte advies is
op 20 september 2017 zorgvuldig antwoord gegeven, waarbij tevens de lokale aanvullende vragen
van de adviesraad Gilze en Rijen zijn beantwoord. Er kan samenvattend gezegd worden dat de
adviesraad ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om zaken naar voren te brengen, ook in het licht
van de lokale situatie van Gilze en Rijen.
Door de adviesraad bij het begin van het proces te betrekken, is enerzijds getracht om in een zo’n
vroeg mogelijk stadium invulling te geven aan de doelstelling van de adviesraad, namelijk om vanuit
een onafhankelijke positie via overleg en advisering invloed te hebben op de voorbereiding,
ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein
(artikel 2, Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2015).
Anderzijds is getracht om hiermee te voorkomen dat de adviesraad pas achteraf, op het moment dat
het proces al is gelopen, met goede denkbare adviezen zou komen, die wellicht op dat moment
moeilijker in te passen zijn. Het is daarom jammer om te vernemen, dat ondanks de nadrukkelijke
betrokkenheid in het proces en de ruimschootse gelegenheid tot advisering, er alsnog een apart
uitgebreid advies wordt ingebracht door de adviesraad. Dit komt de inzet en bedoelde effectiviteit niet
ten goede.
In het advies van de adviesraad wordt aangegeven dat het nieuwe koersdocument geen meetbare
doelen bevat en dat het lokale beleidskader sociaal domein dergelijke doelstellingen ook niet heeft. De
adviesraad pleit voor het op korte termijn evalueren van het functioneren van jeugdhulp, incl. de
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signalerings- en preventiefunctie, op lokaal niveau en adviseert de gemeente Gilze en Rijen zo
spoedig mogelijk (uiterlijk het 1e kwartaal 2018) een aanvullend lokaal Beleidsplan Jeugd vast te
stellen, dat aansluit bij de nieuwe Koers, waarbij de integratie met de overige beleidsvelden in het
sociaal domein verzekerd is, en dat zo spoedig mogelijk in 2018 geïmplementeerd kan worden.
Op dit moment is het lokale beleidskader sociaal domein (3D) van de gemeente Gilze en Rijen nog
steeds in werking. In dit lokale beleidskader is duidelijk een splitsing gemaakt in de lichte
ondersteuning (signalering- en preventiefunctie) en de intensieve ondersteuning (jeugdhulp
ondersteuning).
Iedere gemeente heeft op dit terrein een eigen voorzieningenpakket zoals de GGD Hart van Brabant,
Algemeen Maatschappelijk Werk, Stichting MEE, jeugd – en welzijn/jongerenwerk etc. In Gilze en
Rijen wordt er zoals u weet op dit moment hard gewerkt aan vernieuwing in de lichte ondersteuning en
sociale basisstructuur. Ten aanzien van deze lichte ondersteuning is de gemeente Gilze en Rijen op
dit moment bezig met de uitvoering van een ondersteuningsstructuur, waarbij diverse lokale partijen,
die betrokken zijn bij de signalering- en preventiefunctie van jongeren, worden betrokken. De
adviesraad is hierover in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen en dit heeft
plaatsgevonden. Door deze verschillende lokale partijen wordt gezamenlijk onderzocht wat er nodig is
in Gilze en Rijen en op welke manier de jongeren in onze gemeente het best ondersteund kunnen
worden. Tevens worden afspraken gemaakt voor ondersteuning, verantwoording en monitoring. Op
die manier wordt binnen de gemeente Gilze en Rijen, op basis van ons beleidskader sociaal domein
3D hard gewerkt aan de basisondersteuning van onze jongeren.
Wat betreft de intensieve ondersteuning, geeft het beleidskader sociaal domein aan dat we hiervoor
samenwerken met de regio Midden-Brabant. Het koersdocument wat nu voorligt, is hier een onderdeel
van. Op basis van dit koersdocument wordt gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van transitie
naar transformatie. Daarbij past een nieuwe regionale Koers Jeugd(hulp). Deze koers is samen met
onze partners en vooral samen met de kinderen, jongeren en hun ouders om wie het gaat gemaakt.
Op basis van dit koersdocument wordt verder gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda. In deze
uitvoeringsagenda wordt uiteengezet op welke wijze regio invulling gaat geven aan de vijf bouwstenen
in de koers. Deze invulling heeft een lokale uitwerking, omdat de uitwerking van de vijf bouwstenen
binnen de lokale gemeenten plaatsvindt, voor de jeugd. Ook wordt bij de uitwerking van deze vijf
bouwstenen gewerkt aan concrete actielijnen, waarop ook duidelijk gemonitord gaat worden. De
gemeenteraad wordt nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van deze vijf bouwstenen. Essentiële
inhoudelijke wijzigingen zullen wij aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. Deze uitvoeringsagenda
maken we samen met kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en betrokken partners. We stellen
de agenda samen op en hebben de ambitie om het ook samen uit te voeren met (alle) betrokkenen.
Hiermee borgen we dat de ambities die zijn opgesteld ook daadwerkelijk worden bereikt.
Daarnaast houden we kwantitatieve resultaten (de harde cijfers) bij via de beleidsmonitor,
cliëntervaringsonderzoeken en de financiële resultaten. Ook voeren we kwalitatieve metingen
(beschrijvingen, ervaringsverhalen) uit. We willen leren van ervaringen van mensen die van Jeugdhulp
gebruik maken, daarom gaan we meer inzetten op kwalitatieve metingen. Zo krijgen we inzicht in het
verhaal achter de cijfers, dat ons meer vertelt over wat in de praktijk werkt en wat niet werkt voor
kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers en waarom dit wel of niet werkt. Om ervaringen van
cliënten op te halen, willen we nieuwe manieren inzetten zoals vormen van visitatie (denk aan
expeditie teams waarvan de deelnemers over en weer bij elkaar op bezoek gaan, vragen stellen aan
elkaar en een analyse en advies meegeven) of ervaringsdeskundigen die over hun ervaringen in de
Jeugdhulp vertellen (bijvoorbeeld in de vorm van buddies die een vlog maken). Samen met
ervaringsdeskundigen, betrokken partners en gemeenten (bestuurders, raadsleden en ambtenaren)
proberen we uit welke vormen goed werken om nieuwe inzichten te verkrijgen.
Wij vragen ons tot slot af in hoeverre onze burgers, instellingen en belangenorganisaties betrokken
zijn bij de totstandkoming van het advies van de adviesraad. Heeft de adviesraad op basis van artikel
3 lid 3 van de Verordening burgerparticipatie adviesraad sociaal domein Gilze en Rijen 2015 actief
signalen vanuit de samenleving meegenomen? Wij stellen deze vraag, omdat bij de opstelling van het
koersdocument ouders, jongeren en aanbieders zeer enthousiast zijn over de vormgeving en inhoud
van het koersdocument.
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Samenvattend:
1. Ons beleidskader sociaal domein is onze kapstoknota, waar ook jeugd onder valt. Het kan
daarmee gezien worden als onze lokale nota jeugd. Deze nota loopt nog en evaluatie is
daarom nu niet aan de orde.
2. Uitvoering van de lichte ondersteuning in het beleidskader sociaal domein betreft de
uitwerking van lokale ondersteuningsstructuur, welke op dit moment loopt.
3. De uitvoering van het koersdocument en de uitvoeringsagenda betreft de uitwerking van de
intensieve ondersteuning. Dit koersdocument en de uitvoeringsagenda wordt regionaal
opgesteld, maar lokaal uitgevoerd.
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