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Eersel, 3 februari 2020
Betreft:

Advies Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020 – 2024

Geacht college,
U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over het
Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp, zoals
dat nu ter advisering voorligt. Over het grote geheel kunnen wij ons erin vinden.
Wij willen hieronder nog enkele aandachtspunten bij het Meerjarenbeleidskader onder uw aandacht
brengen.
Inkoopbeleid Specialistische Zorg
We vinden het belangrijk dat er zicht is op de kwaliteit van de Specialistische Zorg die wordt
ingekocht. Vaak is het zo dat de zorg wordt ingekocht bij de grootste (en vaak ook goedkoopste)
aanbieder. Nu wordt de monitoring op kwaliteit en effectiviteit vooral gedaan door de
inkooporganisatie. Wij vinden het van belang dat er ook lokaal bij de afdeling maatschappelijke
dienstverlening meer zicht op is. Ook zou het voor cliënten meer inzichtelijk moeten zijn.
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.
In het kader van Actielijn 1 denken wij dat de samenwerking met de voorliggende zorg (huisartsen,
jeugdgezondheidszorg, onderwijs en opvang) meer aandacht mag krijgen. Dit komt de effectiviteit,
de kwaliteit en ook de kostenbeheersing ten goede.
Jeugdigen komen soms eerder in beeld bij eerste- en tweedelijns zorgaanbieders in de Kempen die
werken rondom kind en gezin. Er zou een sterkere organisatiestructuur moeten worden gerealiseerd,
waardoor versnippering wordt vermeden en de zorgaanbieders nog meer met elkaar optrekken in de
zorg rondom cliënt en gezin. Een structuur waarbij de cliënt in de regie blijft, er één plan is met één
coördinator en de zorg vanuit gezamenlijkheid wordt geboden.
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Preventie
Preventie is een van de speerpunten in het Meerjarenbeleidskader. Het is belangrijk dat kinderen zo
vroeg mogelijk de juiste vorm van hulp krijgen.
Ook wij vinden het van belang dat er meer aandacht komt voor vroegsignalering. Dit streven staat op
gespannen voet met de steeds beperktere rol van consultatiebureau en GGD. Vroegsignalering en
efficiënte hulp kan duurdere zorg en vastlopen in het onderwijs voorkomen.
Inspraak/medezeggenschap
In het kader van dit beleidskader willen wij ook nog verwijzen naar het door ons gegeven advies bij
de verordening jeugdhulp 2019.
Daarin wezen wij naast de thema’s PGB en keuzevrijheid ook op inspraak en medezeggenschap van
jeugdigen zelf. Bij de totstandkoming van dit beleidskader is hier wel aandacht voor geweest maar
wij vinden de inspraak nog steeds beperkt.
Wij zouden daarnaast graag zien dat onderzocht wordt of een meer structurele vorm van
medezeggenschap door jongeren gerealiseerd kan worden. Als voorbeeld noemen wij graag de
jeugdgemeenteraad van Bergeijk zoals die er ook in onze gemeente geweest is. Daarbij zouden wij
graag zien dat ook middelbare scholieren hiervan deel uit kunnen maken.
In het overleg met uw college dat plaatsvond op 29 januari jl. hebben we nog even gesproken over
dit advies. Ook de wethouder vroeg aandacht voor de jongerenparticipatie. Het lijkt ons goed om
verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden.
Het is erg jammer dat het adviseringsproces van de ASD onder grote tijdsdruk heeft moeten
plaatsvinden door late besluitvorming van het college. Daarbij willen we wel aantekenen dat het erg
prettig was dat nog ambtelijk overleg mogelijk was.
We zien uw reactie op ons advies met belangstelling tegemoet, waarbij we wederom de suggestie
doen om deze reactie te laten plaatsvinden in gesprek, waarbij de verantwoordelijke wethouder, de
beleidsambtenaar en een vertegenwoordiging van de ASD aanwezig zijn.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
T. Maas, lid
L. Cools, lid
R. Castelijns, secretaris
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