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(versie 03-12-2013)

Geacht College,
Allereerst wil de adviesraad Wmo (verder te noemen de adviesraad) aangeven veel waardering te
hebben voor de uitgebreide reactie op ons advies van 18 december 2013. Toch wil de
adviesraad op een aantal punten terugkomen die ons zorgen baren, m.n. omdat de adviesraad
van mening is dat een aanscherping van de beleidsuitgangspunten de kwaliteit van de kadernota
Jeugd en van de toekomstige uitvoeringsnota kan versterken.
De adviesraad volgt hierbij de rubricering van uw reactie.
9.1 en 9.2 C en I: Continuïteit van zorg en gebruik ervaringen van cliënten bij de totstandkoming
van het nieuwe stelsel.
- 9.2 C Continuïteit van hulpverlener:
Het optimisme dat uit uw reactie naar voren komt onderschrijft de adviesraad niet, daar de
kwaliteit van de huidige zorg nu al achteruit gaat en schadelijke effecten veroorzaakt (onrust,
ontslagen, sluiten van locaties). We adviseren de gemeente dan ook om in de contractering van
zorg- aanbieders als kwaliteitscriteria op te nemen het realiseren van continuïteit van zorg en de
resultaten op de gerealiseerde kwaliteit over 2014.
-9.2.I Doorgaande zorg 18 +:
In het recente besluit van de gemeenteraad het JIP te blijven subsidiëren ziet de adviesraad een
positieve aanwijzing om tot een samenhangend beleid te komen voor de 18+problematiek. We
zien die samenhang en beleidsvoornemens dan ook alsnog graag opgenomen in de kadernota.
-9.2.K Deskundige voogden:
Het werken volgens de nieuwe visie is nog geen garantie dat de nu heersende problemen met
voogden omtrent het voogdijschap afdoende aangepakt zullen worden. Dit blijft een punt van
zorg en we pleiten ervoor dat zorgaanbieders zichtbaar maken hoe ze verbeteringen willen
realiseren d.m.v. het formuleren van eigen kwaliteitsstandaarden. Tevens zouden interne
kwaliteitscriteria van een zorgaanbieder, ook t.a.v. voogden, voor de gemeente een
inkoopvoorwaarde moeten zijn.

9.3 Verder uitwerken ambitie:” Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft”
“De nieuwe visie” is één uitgangspunt voor het verlenen van kwalitatief goede zorg, maar om de
zorgtaken goed uit te kunnen voeren is ook specialistische kennis en kunde nodig. Maak gebruik
van de kennis die er al is en integreer die in het CJG.
De adviesraad pleit voor een zo flexibel mogelijk werkend CJG waarin diverse deskundigheden,
ook die van de zelfstandige aanbieders, ingezet kunnen worden. De adviesraad denkt hierbij aan
een soort netwerkorganisatie die naar buiten gericht werkt: Erop af indien nodig en aansluitend
bij de sterke infrastructuren die er nu al zijn (bv. JGZ en scholen).
-9.3.5 Aandacht voor risicomomenten in de ontwikkeling van kinderen:
In ons advies schetste de adviesraad niet alleen risico-momenten, maar vooral ook overgangen in
de ontwikkeling van kinderen die risicovol zijn. Daarnaast beschreef de adviesraad factoren die
bijdragen aan de stagnatie van gezond en evenwichtig opgroeien en factoren die uitermate
belastend voor het gezin kunnen zijn (zoals psychiatrische beperking, verstandelijke beperking,
verslavingen, criminaliteit). Wees ervan bewust dat het signaleren van deze factoren veel
deskundigheid vraagt. Er is op dit moment nog veel ervaring en kennis voorhanden, o.a. bij
Bureau Jeugdzorg en bij GZ-psychologen. De adviesraad vraagt u ervoor te zorgen dat deze
deskundigheid niet verloten gaat.
Vanzelfsprekend blijft de raad de ontwikkeling van het Jeugdbeleid in de nabije toekomst met
interesse volgen. Met name zal de adviesraad aandacht besteden aan hetgeen uitgewerkt zal
worden in de uitvoeringsnota.
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