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Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Midden-Delfland, 3-2-2020
: A049_20-1- 2020
:
: gevraagd advies over het Concept Beleidskader Jeugd 2020- 2023

Geacht College,
Naar aanleiding van uw e-mail van 6 december 2019, waarbij u het concept Beleidskader Jeugd 2020 –
2023 ter advisering voorlegt aan de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland, komt de Adviesraad
tot de volgende bevindingen en adviezen.
Algemeen
De Adviesraad spreekt allereerst zijn dank uit voor de verhelderende toelichting op het Beleidskader
door een uitgebreide delegatie vanuit de gemeente, waaronder de wethouder zelf.
De Adviesraad is het met uw College eens, dat er vanwege de in 2018 en 2019 opgetreden aanzienlijke
overschrijdingen van de begrootte uitgaven in het Sociaal Domein op conto van de Jeugdzorg en dan
vooral met betrekking tot uitgaven op het gebied van de gespecialiseerde jeugdzorg een herijking van
het oorspronkelijk Beleidsplan Jeugdzorg 2015 noodzakelijk is.
U geeft in het Concept Beleidskader Jeugd aan vooral te willen inzetten op preventie en toegeleiding
naar andere passende en vooral minder dure jeugdzorg al dan niet in samenhang met de andere
deelgebieden in het Sociaal Domein.
Ook wenst u de regierol van de gemeente daarbij te versterken door de toegang tot vrijwel alle jeugdzorg
in hoofdzaak neer te leggen bij het Maatschappelijk Team. Daartoe stelt u veranderingen in de
organisatie, werkwijze en samenstelling van dit Team voor en wenst u ter zake afspraken te maken met
diverse andere verwijzende partijen zoals huisartsen en zorgverleners.
De (toekomstige) medewerkers van het Maatschappelijke Team dienen inderdaad zich bewust te
worden van hun veranderde rol en zullen indien nodig daartoe (bij)geschoold dienen te worden. Naar de
mening van de Adviesraad zullen zij altijd inwonergericht met inachtneming van de privacyregels dienen
te opereren. Daarbij is en blijft de onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang.
De Adviesraad heeft begrip voor de voorgestelde maatregelen, maar benadrukt tegelijkertijd bij uw
College, dat de focus ook moet blijven liggen op het belang van de jeugdige die na een uitvoerige
vraagverheldering de meest adequate zorg zal krijgen. Ook indien deze zorg gespecialiseerd en
derhalve duur mocht zijn.
Het Maatschappelijk Team zal daarnaast dienen te investeren in intensieve contacten met diverse
verwijzende instanties als huisartsen, onderwijsinstellingen ea., waardoor er vrijwel direct tot mogelijke
preventieve maatregelen kan worden overgegaan.
Voor jeugdigen, die al in een traject zitten, zal de zorg minimaal onder dezelfde voorwaarden
gecontinueerd dienen te worden.

Advies:
De Adviesraad adviseert uw College bij de uitvoering van het Beleidskader Jeugd te bevorderen, dat de
jeugdige na een uitvoerige vraagverheldering ook altijd de meest adequate zorg zal krijgen.

Ook wordt uw College geadviseerd te bevorderen, dat de zorg voor jeugdigen die al in een traject zitten,
onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd zal worden.
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Verder adviseert de Adviesraad uw College de (toekomstige) medewerkers van het Maatschappelijk
Team adequaat te instrueren en/of (bij) te scholen, opdat zij steeds inwonergericht en volgens de
privacyregels zullen opereren.
Daartoe is het ook wenselijk, dat medewerkers van het Maatschappelijk Team dienen te investeren in
intensieve contacten met verwijzende instanties als huisartsen, onderwijsinstellingen e.a.
De Adviesraad is benieuwd naar de wijze van resultaat gericht werken met betrekking tot jeugdzorg door
het Maatschappelijk Team nieuwe stijl en verzoekt uw College hem daarvan periodiek bijvoobeeld in een
Bestuurlijk Overleg op de hoogte te houden.
Ten slotte adviseert de Adviesraad uw College de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning te
waarborgen.

In detail
1 Aandacht voor – 9 maanden tot 18 jarigen.
De Adviesraad apprecieert de uitbreiding van de aandacht voor nog niet geboren jeugdigen, maar vraagt
zich tegelijkertijd af, op welke wijze het Maatschappelijk Team aandacht aan deze groep jeugdigen zal
schenken.
Van belang is in ieder geval, dat in voorkomende noodzakelijke gevallen er een “warme” overgang van
18 jarigen naar een WMO-traject zal kunnen plaatsvinden.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College enerzijds nader te preciseren welke aandacht aan nog niet geboren
jeugdigen zal worden geschonken en anderzijds te bevorderen dat in voorkomende noodzakelijke
gevallen aan jeugdigen van 18 jaar een “ warme” overgang naar een WMO- traject zal worden geboden
2. Dreigende uitval jongeren (van school of werk)
Naar de mening van de Adviesraad kan bij het uitwerken en toepassen van preventie-activiteiten in het
kader van de jeugdzorg ook bekeken worden, in hoeverre dreigende uitval van jongeren kan worden
voorkomen.
Door deze jongeren vroegtijdig te signaleren en te benaderen wordt enerzijds mogelijke extra zorg in de
nabije toekomst beperkt en anderzijds mogelijk later optredende volwassenproblematiek vermeden
Wellicht kan de Participatiewet alvast voor deze jongeren worden ingezet, zodat het budget van de
Jeugdzorg kan worden ontzien.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College te bezien, in hoeverre de Participatiewet kan worden ingezet om bij
dreigende uitval van jongeren (van school of werk) preventie-activiteiten uit te voeren.

Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
Cees Harteveld
Voorzitter
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