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Betreft: Inspraakreactie regionale kadernotitie “Samen sterk voor onze Jeugd!”

Geachte Colleges in de regio Midden IJssel/Oost Veluwe,
De Adviesraad Wmo Apeldoorn (verder adviesraad genoemd) is gevraagd een inspraakreactie te
geven op de concept kadernotitie “Samen sterk voor onze Jeugd!” van de regio Midden IJssel,
Oost Veluwe. Bij deze een korte reactie:
1. De adviesraad vindt de kadernotitie erg globaal en pleit er dan ook voor duidelijke regionale
beleidskeuzes te maken en deze keuzes in de regionale kadernotitie helder te omschrijven.
Op bladzijde 9 staat waar deze notitie niet over gaat. De adviesraad geeft er de voorkeur aan in de
notitie vooral duidelijk te maken wat het regionale jeugdhulpbeleid wèl is en daarna globaal te
beschrijven wat het lokale jeugd(hulp)beleid inhoudt. Het (boven) regionale beleid moet centraal
blijven staan in de notitie.
2. De termen lokaal, bovenlokaal (= regionaal?) en regionaal worden niet eenduidig gehanteerd;
dit duidelijker aangeven. Ook ziet de adviesraad graag duidelijker beschreven wat onder
bovenlokale jeugdzorg valt.
3. Er is geen keuze gemaakt wat onder niet-vrij toegankelijke zorg (beslispunt 2 op blz.16) valt. De
adviesraad vindt het van belang om nu alvast een keuze maken voor niet-vrij toegankelijke zorg in
de regio Midden IJssel/Oost Veluwe.
4. De beslispunten uit de kadernotitie zoals verwoord in hoofdstuk 7 ziet de adviesraad meer als
voornemens dan als uitgangspunten voor beleid. Deze beslispunten zouden aangescherpt moeten
worden. Om te beginnen is het sterker om het woord “We/Wij” in de beslispunten te vervangen
door “De regiogemeenten” zodat voor iedereen duidelijk is om wie het gaat.

De adviesraad Apeldoorn wil betrokken blijven bij het uitwerken van het regionale jeugdhulpbeleid.
Het liefst al tijdens het ontwikkelen van het beleid en in overleg met de regionale Koepel Wmoraden Midden IJssel/Oost Veluwe, waarbij de regionale adviesraden van te voren een advies aan
de regionale colleges kunnen geven.
Voor een meer inhoudelijke mening van de adviesraad t.a.v. het jeugd(hulp)beleid verwijzen we
naar ons advies op de kadernota “Jeugd, onze zorg” van de gemeente Apeldoorn.
In een mondeling overleg willen wij gaarne een nadere toelichting geven.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn

