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Advies Regiovisie Jeugdhulp

Geacht College,

De gemeente heeft aan de participatieraad gevraagd om advies uit te brengen over de nota
”Regiovisie Jeugdhulp”.
De Regiovisie Jeugdhulp geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeenten behorende
bij Zuid Kennemerland en IJmond. De participatieraad heeft deze nota met veel belangstelling
gelezen.
De regiovisie spreekt ons zeer aan. De visie en uitgangspunten onderschrijven we volledig.

Bij een aantal onderdelen van de regiovisie hebben we vragen/opmerkingen/zorgen.
Algemeen:
• In de regiovisie wordt goed weergegeven welke partners die met jeugd te maken hebben
in de keten van de sociale basis tot gespecialiseerde jeugdzorg met elkaar zouden moeten
samenwerken. De participatieraad is het eens met de gedachte dat jeugd zoveel mogelijk in
de eigen, veilige omgeving zou moeten kunnen opgroeien. Ook onderschrijft de
participatieraad dat er bij zware problematiek alles uit de kast gehaald moet worden om
ervoor te zorgen dat jeugdigen zo snel als mogelijk weer naar hun vertrouwde omgeving
terug kunnen
• Ons advies: maak duidelijk hoe deze regiovisie aansluit bij de huidige stand van zaken en
wat er nu gaat veranderen
Kwaliteit
• Niet duidelijk wordt wat de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst van deze regiovisie
zal zijn. De in de nota opgenomen cijfers zijn ervaringscijfers vanuit het verleden. Zijn er
prognoses beschikbaar? Waaruit moet blijken dat deze regiovisie een verbetering is ten
opzichte van de huidige praktijk?
• Ons advies: stel een prognose op zodat getoetst kan worden of deze aanpak tot
daadwerkelijke verbetering gaat leiden.

1

De sociale basis
• In de regiovisie wordt terecht aangegeven dat de sociale basis een stevig fundament moet
zijn. Enerzijds is dit noodzakelijk om te voorkomen dat jeugdigen relatief snel
doorstromen naar vormen van zwaardere jeugdzorg en anderzijds moeten professionals die
in de sociale basis werkzaam zijn, de vaardigheden en kennis hebben om jeugdigen die
terugkeren naar de sociale basis op te kunnen vangen. Dat gaat immers niet vanzelf. Hier
moet geld, tijd, ruimte en aandacht voor zijn.
• Wij adviseren een extra financiële impuls voor een stevige sociale basis in wijken.
Specialistische jeugdhulp
• Het lukt de gemeenten in Noord-Holland niet om de kwetsbaarste kinderen voldoende te
beschermen. De wachtlijsten zijn groot. Dit is de conclusie van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid in juli 2021. De
Jeugdbescherming is onder verscherpt toezicht geplaatst.
• Ons advies: maak duidelijk hoe deze situatie wordt opgelost.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
• Samenwerking met zowel ouders, aanbieders, andere gemeenten en jeugdigen staat hoog
in het vaandel. Dialooggesprekken en strategisch partnerschap worden ook dikwijls
genoemd, maar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse
gesprekspartners komen niet aan de orde.
Het risico hierbij is dat niemand de eindverantwoordelijkheid neemt en men naar elkaar
blijft wijzen als er iets niet loopt zoals gepland. loopt, bij te sturen.
• De participatieraad adviseert de gemeente taken en bevoegdheden helder te beschrijven
evenals de eigen rol als strategisch partner.
Opvoedverantwoordelijkheid van ouders
• Op pag. 11 van de visie gaat het over de balans tussen aandacht voor de problematiek van
de ouders en aandacht voor de kinderen en bij 4.1. wordt benadrukt dat de opvoed
verantwoordelijkheid bij de ouders ligt.
De participatieraad zou het op prijs stellen als de gemeente laat merken dat zij zich
realiseert dat ouders die kwetsbaar zijn door bv. armoede en schuldenlast, door
verslavings-of psychische problematiek of door lichamelijke of verstandelijke beperkingen
de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het opvoeden van
kinderen enorm in de weg kan zitten.
• Wij adviseren dan ook om de stelligheid waarmee benadrukt wordt dat de
opvoedverantwoordelijkheid bij de ouders ligt, wat genuanceerder op schrift te stellen en
aan te geven hoe tijdig onderkend gaat worden wanneer ouders de verantwoordelijkheid
niet zullen kunnen dragen
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Financiering
• In geval van brede gezinsproblematiek:
Een dilemma en mogelijk knelpunt lijkt ons de financiering van de ondersteuning als het
gaat om de gezinsproblematiek. Beschreven is dat in deze situaties niet alle ondersteuning
gefinancierd moet worden uit het budget voor jeugdhulp. Dat is terecht, voorkomen moet
echter worden dat Jeugdhulp, WMO en Onderwijs onderling naar elkaar gaan wijzen. Het
gevaar is, dat er een patstelling ontstaat en er niets gebeurt omdat er geen geld is.
• Wij adviseren om hier bij de uitwerking aandacht aan te besteden.
De samenwerking tussen IJmond en Zuid-Kennemerland
• De samenwerking is zeker positief en het zou mooi zijn als de visie met de uitgangspunten
door alle betrokken gemeenteraden worden onderschreven.
Samenwerking betekent ook (extra) overlegtijd.
Wij hebben zorgen over de complicerende factor van de extra overlegtijd.
• Ons advies is aan te geven hoe deze processen simpel gemanaged kunnen worden.

Tot slot:
De regiovisie heeft een relatie met de Opinienota Regionale verwervingsstrategie Jeugdhulp
vanaf 2022.
Hier hebben wij een advies aan u over uitgebracht. Tot op heden hebben we nog geen reactie
op ons advies mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Alex de Groot

Voorzitter participatieraad
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