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Geachte heer Kool,
Op de eerste plaats dank ik u voor uw advies op het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 20202023. In deze brief ga ik in op de opmerkingen die u maakt in uw advies.
Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)
In uw advies beschrijft u dat de BJG’er niet aan hulpverlenen toe komt. Ik vind het belangrijk
dat de BJG de taak van hulpverlener kan blijven uitvoeren. In het regionaal beleidsplan
Jeugdhulp 2020-2023 hebben we hier zelfs een actielijn voor opgenomen, actielijn 8 meer
ruimte bieden aan professionals door vermindering van regeldruk. Met deze actielijn zetten we
in op administratieve eenvoud voor gemeenten, aanbieders, inwoners en toegang waardoor
zoveel mogelijk middelen naar jeugdhulp kunnen.
Ook heeft de gemeente Oss een Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van
de jeugdhulp opgesteld. Hierin beschrijven we op hoofdlijnen aan welke acties we uitvoering
geven. Ook hier geldt dat we een uitvoeringsprogramma 2020 opstellen om focus aan te
brengen. Daarnaast houden we het landelijke project ‘Minder regels’ nauwlettend in de gaten.
Daar waar mogelijk sluiten we aan bij deze ontwikkeling.
Het maken van keuzes
Met het regionaal beleidsplan zetten we een bepaalde koers in die is vertaald in acht
actielijnen. Hierdoor maken we keuzes waar we de komende vier jaar de focus op aan
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brengen. Elk jaar stellen we een uitvoeringsprogramma op waarin we de acht actielijnen in
uitwerken. Hierdoor brengen we focus aan binnen de actielijnen.
Zorg voor de jeugd
U geeft aan dat het signaleringssysteem “Zorg voor de jeugd” nooit heeft gewerkt. In het
Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 beschrijven wij dat het landelijke systeem is
geëvalueerd. En dat destijds werd geconcludeerd dat het gebruik van het systeem
achterbleef. Het signaleringssysteem heeft een meerwaarde in het versterken van
ketensamenwerking rondom een jeugdige, mits er consequent geregistreerd wordt. In het nog
op te stellen uitvoeringsprogramma werken we verder uit hoe we het gebruik van het systeem
“Zorg voor de jeugd” kunnen stimuleren.
In de regio Noordoost Brabant en in Oss blijven we samen werken aan de best passende hulp
voor jeugdigen en hun ouders. Dit doen we door uitvoering te geven aan de acht actielijnen
zoals beschreven in het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Met vriendelijke groet,

Kees van Geffen
Wethouder Jeugd

