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Advies op beleidsplan Jeugd gemeente
Oss 2015-2018.

Geachte leden van de WMO raad,
Op 22 september 2014 heb ik uw definitieve advies ontvangen op het beleidsplan Jeugd. Ik
Op 4 augustus heb ik u pre-advies in goede orde
ben blij dat u zich in grote lijnen kunt vinden in de uitgangspunten. Het is fijn om
ontvangen. U geeft aan dat u zich kunt vinden in de
aanbevelingen te ontvangen waarmee we het nieuwe jeugdzorgstelstel nog beter neer kunnen
uitgangspunten maar dat het woordgebruik
zetten. Uw positieve intentie “ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft” onderschrijf ik van
harte.
Algemene aanbevelingen:


Het klopt dat we in Brabant Noordoost hebben afgesproken regionaal samen te werken bij
de inkoop van specialistische hulp. Dit onderschrijven wij als gemeente Oss. Daarom
hebben wij dit ook opgenomen in ons beleidsplan.



Het beleidsplan bevat veel uitwerkings- en afstemmingsvraagstukken in de vorm van
bijlagen. De essentie en/of samenvatting hiervan hebben wij overgenomen in het
beleidsplan.



Ik ben het met u eens dat de frictiekosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden.
Maar de totale volumes van jeugdzorg moeten krimpen waardoor medewerkers bij
jeugdzorginstellingen hun baan zullen verliezen. Waar mogelijk streven we naar behoud
van kwaliteit en deskundigheid van medewerkers in de jeugdzorg.

Specifieke aanbevelingen:
Opnemen van een hardheidsclausule in de verordening.
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Ik ben het niet met u eens dat het opnemen van een hardheidsclausule nodig is. In de
verordening jeugdhulp is veel ruimte voor maatwerk. Voor iedere ouder is passende
ondersteuning mogelijk.
Communiceer eerder en meer met de burger.
Ik ben het met u eens dat zorgvuldige communicatie met de burger belangrijk is. Het
regionaal communicatietraject is zeer uitgebreid en loopt inmiddels al 3 jaar. Veel
cliëntenraden en organisaties zijn hierbij betrokken. We hebben een inspraakronde
doorgelopen en de verordening en het beleidsplan hebben ter inzage gelegen voor alle
inwoners van Oss.
Integrale vroeghulp in het basisteam opnemen.
Ik ben het volledig eens met uw visie ten aanzien van Integrale Vroeghulp. Deze methodiek
past volledig bij de manier waarop de basisteams (BJG’s) moeten werken. We maken daarom
de afspraak met MEE dat Integrale Vroeghulp volledig wordt opgenomen in het basisteam.
Ook ben ik het met u eens dat middelen voor jeugdzorg moeten worden ingezet voor de
meest zorgelijke situaties. Zorgvragen die kunnen worden opgelost in het netwerk of door
ouders in hun eigen kracht te zetten, gaan we niet financieren uit de jeugdzorgmiddelen.
Net als u vind ik de school een belangrijke vindplaats. Een goede koppeling met de zorgteams
op school heeft prioriteit.
Eenduidige sturing van informatie.
De hele ICT en monitoring van informatie is complex en ingewikkeld. We weten nu waarop we
in 2015 willen gaan sturen. Dit is de basis die we geleidelijk zullen uitbreiden. Vooralsnog
gaan wij geen groot deel van het jeugdzorgbudget inzetten voor ICT- systemen. Wel gaan wij
de zorgaanbieders vragen om goede sturingsinformatie aan te leveren, zodat wij tijdig kunnen
sturen op omvang en kwaliteit.
Advies over invulling van de rol van jeugdprofessional.
Een van de uitgangspunten bij de transformatie van de jeugdzorg is vertrouwen in de
deskundigheid van de professional. De professionals gaan werken vanuit de
kantelingsgedachte. Zij schakelen hiervoor het sociale netwerk van een gezin in.
Ik ben het met u eens dat er gezinnen zijn met een beperkte draaglast. Deze gezinnen zullen
vaak langdurig professionele jeugdzorg nodig hebben.
Hoe wordt de overgang van gespecialiseerde jeugdzorg naar basishulp vormgegeven?
Vanaf 2015 wordt de toegang versterkt: er komen meer medewerkers die ook zwaarder
gekwalificeerd zijn. We betalen deze verzwaring voor een deel uit de middelen die we vanaf
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2015 krijgen voor gespecialiseerde jeugdhulp. Daarmee realiseren we dus al een kleine
verschuiving naar voren. In 2015 zullen we onderzoeken op welke manier we hiermee verder
kunnen gaan.
PGB-mogelijkheden voor ouders die een voogdijmaatregel hebben.
In de Jeugdwet en in de laatste handreikingen van VWS en VNG is bepaald, dat ouders die
een voogdijmaatregel hebben zijn uitgezonderd van PGB-mogelijkheden.
Overige aanbevelingen
- Samen met u pleit ik voor een onafhankelijke brede jeugdprofessional (pagina 6 onderaan)
die samen met de klant vaststelt welke zorgvraag als eerste opgepakt moet worden. Deze
gezamenlijke vraagverheldering is een belangrijk uitgangspunt.
- U pleit voor voldoende respijtzorg, omdat die ondersteunt en uithuisplaatsing kan
voorkomen. Ik ben het hiermee eens en ik zal hier in het beleid en de transformatie vorm aan
geven.
- U vraagt om duidelijkheid over de kortingspercentages voor jeugdzorginstellingen in 2015.
Wij hebben de jeugdzorginstellingen medegedeeld dat wij ernaar streven om vóór 1 oktober
2014 per instelling te laten weten welk budget in 2015 beschikbaar is. Inmiddels hebben wij
aan de aanbieders van Zorg in Natura in onze regio laten weten, dat zij rekening moeten
houden met een korting van 15% op de omzet van het jaar 2013.
U doet aanbevelingen over de werkwijze van de basisteams jeugd en gezin. Zoals al vermeld,
is het onderwijs een belangrijke vind- en werkplaats. Daarom zal de schoolmaatschappelijk
werker (lid van het basisteam/brede jeugdprofessional) op de scholen de inzet van de juiste
zorg kunnen bepalen.
Tot slot
U maakt zich zorgen over de financiën en de korting op de jeugdzorginstellingen.
De transitie jeugdzorg is ingegeven door de onevenredige groei en alsmaar stijgende kosten,
waardoor de jeugdzorg onbetaalbaar is geworden. Dit betekent dat we de jeugdzorgcapaciteit
moeten verminderen. Dit doen we met zoveel mogelijk respect voor het werk van de
professional. Maar het uitgangspunt is dat burgers die zorg het hardste nodig hebben, een
beroep kunnen doen op jeugdzorg.
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Ik realiseer me dat ik niet in detail op al uw aanbevelingen ben ingegaan. Ik heb me beperkt
tot de hoofdlijnen. Uiteraard ben ik bereid om persoonlijk met u van gedachten te wisselen
over de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Oss.
Ik hoop dat ik u hiermee meer duidelijkheid heb kunnen geven over de koers die we de
komende jaren gaan volgen. We starten met de transitie, maar de transformatie vraagt zeker
nog vele jaren werk.

Met vriendelijke groet,

drs. W.P.H.J Peters
Wethouder onderwijs c.a.

