voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 30 oktober 2013
Portefeuillehouder

: H.W.J. Coolen

Behandelend ambtenaar : Gonnie Poell
Doorkiesnummer

Nummer raadsvoorstel: RAD-000880

: (0495) 575 491

Agendapunt: 16

Poell, Gonnie OCSW S2
RAD: RAD131030 2013-10-30T00:00:00+01:00 BW: BW130917

ONDERWERP
Kennisnemen van de Inventarisatienota jeugdhulp (september 2013) en vaststellen van de
Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp (september 2013).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Deze decentralisatie
van de jeugdzorg is een majeure overheveling. Uw gemeenteraad heeft op 30-05-2012 de
uitgangspuntennotitie decentralisatie Jeugdzorg vastgesteld, als voorbereiding op deze
decentralisatie.
PROBLEEMSTELLING
In de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdhulp wordt samengewerkt door de
subregio’s Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost. Vanuit deze samenwerking zijn twee
documenten opgesteld: een Inventarisatienota jeugdhulp en een Visienota met toekomstmodel
voor de jeugdhulp.
De Inventarisatienota jeugdhulp, Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost, september 2013:
in deze nota zijn alle bekende feitelijke gegevens opgenomen over de huidige jeugdzorg, de
huidige financiers, de huidige partners, een samenvatting van de nieuwe jeugdwet en de
startpositie in de regio. Deze nota is vooral informerend van karakter.
De Visienota en toekomstmodel voor de jeugdhulp, Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost,
september 2013:
De visienota en toekomstmodel zijn op interactieve wijze tot stand gekomen met partners uit de
huidige jeugdzorg. Hierbij zijn betrokken: de gebruikers van de jeugdzorg (ouders en jongeren),
professionals (uitvoerend medewerkers), de managers en bestuurders.
In de Visienota wordt ingegaan op: betrokken partijen, visie op opgroeien en opvoeden,
basisprincipes van het jeugdhulpstelsel, een toekomstmodel voor het nieuwe stelsel, visie op
aansturing van de jeugdhulp en de samenhang met passend onderwijs, de decentralisatie AWBZ en
de participatiewet.
In de periode juli/augustus was er de mogelijkheid voor inspraak. Hiervan is in de gemeente
Weert, Nederweert en Leudal geen gebruik gemaakt.
Relatie visienota en pilot generalisten
In dit toekomstmodel zijn jeugd-en gezinsteams opgenomen als centrale spil in de toekomstige
jeugdhulp. Ervaringen uit de pilot generalisten in de subregio ML-West hebben hieraan voeding
gegeven, evenals ervaringen en inzichten uit andere regio’s. Het idee is het huidige basisteam (als
in de pilot) uit te breiden met ambulante functies van de huidige 2e lijns jeugdzorg. Hiermee krijgt
het team jeugd-en gezinswerkers meerdere deskundigheden in het team en vindt er een
verschuiving plaats van de inzet van hulpverlening. Dit is niet alleen beter voor ouders en
kinderen, maar heeft ook een substantieel kostenbesparend effect. Dit is essentieel omdat
gemeenten vanaf 2015 een budget voor de jeugdzorg krijgen wat met 15% gekort wordt (korting
wordt gefaseerd in drie jaar doorgevoerd).
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
We stellen u voor kennis te nemen van de Inventarisatienota en de Visienota vast te stellen. De
Visienota zal opgevolgd worden door een meerjarig beleidsplan. Wij zijn voornemens dit in
december 2013 aan uw raad voor te leggen ter vaststelling.
De Inventarisatienota jeugdhulp ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. De Visienota is
bijgevoegd.
COMMUNICATIE
Na uw instemming zal gecommuniceerd worden met de partners.
EVALUATIE
Evaluatie van de visienota en het daarop volgend beleidsplan zal onderdeel zijn van de planning en
control cyclus van de gemeente Weert.
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP geeft aan dat ondanks grote bezuinigingen er positieve zaken zijn
opgenomen, zoals één gezin-één plan, een basisvoorziening met teams van
jeugd- en gezinswerkers, een platte organisatie en preventie. Gemist wordt de
nazorg met name bij jongeren uit het gedwongen kader en jongeren boven de
18 die buiten de zorg vallen. Ook voor elk pleeggezin moet gestreefd worden
naar één plan. De SP wil de beantwoording van de vragen afwachten en geeft
daarom aan het voorstel als bespreekstuk voor de raad te willen agenderen. Het
CDA geeft aan vertrouwen in de uitvoering te hebben. Het is een ingewikkeld
onderwerp en daarom is het van belang in contact te blijven met de ambtelijke
organisatie. Het CDA is van mening dat Weert voorop loopt. D66 is het eens
met insteek en aanpak. Positief is dat generalisten zelf een expert kunnen
aanwijzen en de één gezin-één plan gedachte. Het is een hele kunst deze
omslag te maken tegen de achtergrond van de huidige financiële situatie. WL
geeft aan in stemmen met de aansturing vanuit één loket. Er zijn nog veel
vragen en WL beschouwt het als een groeitraject. Maatwerk per gezin zonder
extra regels is een goede zaak. WL geeft verder aan het goed te vinden dat de
verschillen in problematiek per gemeente in kaart worden gebracht. De PvdA
geeft aan dat er ondanks de bezuinigingen sprake is van een creatieve aanpak
en kan de aanpak ondersteunen. De PvdA maakt zich zorgen over de snelheid
waarmee de jeugdzorg richting gemeenten komt. Verder vraagt de PvdA zich af
in hoeverre samenwerking mogelijk is. De PvdA wil de beantwoording van de
vragen afwachten en geeft daarom aan het voorstel als bespreekstuk voor de
raad te willen agenderen.
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VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp, september 2013.
Kennisnemen van de Inventarisatienota jeugdhulp, september 2013.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;

besluit:
kennis te nemen van de Inventarisatienota jeugdhulp (sept 2013) en de Visienota en het
toekomstmodel jeugdhulp (sept 2013) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

