Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van wethouder mw. K. Walters
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Hilversum, 2 september 2019

Geachte mevrouw Walters, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u hierbij een advies aangaande “Agenda Jeugd,
versie 19-08-2019”.
Mocht dit advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

Mw. A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter
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Algemeen

Datum
Wethouder
Ambtenaar
Naam van het dossier
Bijlage(n)
Deadline advies

2 september 2019
mw. K. Walters
dhr. O. van Strien, T. Leroi en mw. G. de Mooij
Agenda Jeugd 2019-2021, versie 19-08-2019
1 oktober 2019

Status

Ter kennisname
Ongevraagd advies
Gevraagd advies

X

Besluitvorming door
Ambtelijk / management
College

X

Gemeenteraad

X

Toelichting
Het advies betreft Agenda Jeugd 2019-2021, versie
19-08-2019
Het advies is bestemd voor het College van
Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Hilversum.

Inleiding
1. De kern van Agenda jeugd 2019-2021.

De kern van deze agenda is volgens de inleiding “de lijst met concrete acties die wij al
uitvoeren én nog gaan uitvoeren om zodoende de uitvoering van de jeugdzorg effectiever en
efficiënter te laten verlopen”.
Effectiever en efficiënter lijken automatisch te leiden tot best mogelijke zorg binnen de
begroting. Waar is dit op gebaseerd? Goedkoop is toch heel vaak duurkoop!
Zou de kern niet moeten zijn: Zo goed mogelijke zorg voor jongeren en ouders, gezinsleden
(kortom de inwoner).
Inhoudelijke opmerkingen

1. Inleiding
Ook Hilversum wordt geconfronteerd met (grote) tekorten op de jeugdhulp. Dit maakt wel dat
wij de komende jaren maar beperkt kunnen investeren in de ontwikkeling van de lokale
agenda jeugdzorg. Ondanks het feit dat Hilversum beter scoort dan het landelijk gemiddelde
zijn ook in Hilversum en de regio te lange wachttijden, verkeerde verwijzing, en te weinig
plaatsingsmogelijkheden zijn voor de jongeren bij 1. de jeugd-ggz en de gesloten jeugdzorg;
2. de zorg voor jeugd met een lichtelijk verstandelijke beperking (jeugd-lvb); en 3. ggz in het
kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en -reclassering.
Over alle drie bovenstaande gebieden zijn grote zorgen. Bijv. Hoe wordt omgegaan met het
dilemma tussen wat nodig is volgens de inwoner en wat mogelijk is volgens het budget?
Geeft deze agenda een oplossing voor dit dilemma? We missen de integrale benadering
binnen het Sociaal Domein.
2. Inhoudelijk
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Hoe interessant het betoog van Dannenburg ook was, hij gaat voorbij aan de groep mensen
die beperkte mogelijkheden (soms tijdelijk) hebben om in hun “eigen” kracht te staan. Voor
hen is het vaak onmogelijk een gerichte vraag te stellen. Terwijl zij juist van ons als
gemeenschap de meeste hulp nodig hebben (noblesse oblige).
Pagina 10. Het is goed te lezen dat het regionaal transformatieplan voor de jeugd extra
subsidie van het rijk genereert. Een van de actielijnen is het investeren in vakmanschap van
de jeugdhulpprofessional.
 Een jeugdprofessional zou echter al goed opgeleid moeten zijn. Maar aandacht voor
(het faciliteren van) samenwerking, contact met hogescholen, universiteiten en/of
beroepsvereniging kan de professional wel ondersteunen.
5.3 pagina 23. POH Nieuw project 2 P(raktijk)O(ndersteuner jeugd bij de) H(uisartsen) .
Ouders ervaren dat de huisarts de snelste weg is om aan hulp te komen.
Waarom is dat de snelste weg?
 Is de weg via Sociaal Plein langer, omdat de intake uitgebreider is? Sociaal Plein zou
door onderzoek beter inzicht moeten hebben in welke hulp(aanbieder) nodig is.
Vraag om hulp via de wijkteams zou ook mogelijk moeten zijn.
 Waarom doen mensen dat niet? Omdat ze geen vertrouwen hebben in deskundigheid
van de mensen in de wijkteams?
Er komen 2 fte’s POH in Hilversum.
 Hoe gaan we bijhouden dat de investering van 80.000 euro alleen in Hilversum een
besparing van 350.000 euro geeft?
 Hoe worden de POH verdeeld over de huisartsen (er zijn 49 huisartsen in Hilversum in
28 huisartspraktijken).
Ons is bekend dat dit systeem in andere dorpen/steden goed werkt. De POH heeft ook snel
door of zwaardere hulp nodig is en kan gericht doorverwijzen.
 Wanneer 2 fte’s POH de huisartsen voldoende kunnen ondersteunen ziet de ArSD dit
als een goede ontwikkeling.
Pagina 25 nieuw project 4 Pilot Jeugd en Veiligheid:
Hierover heeft de ArSD al eerder in een advies positief geadviseerd. Het mes snijdt nuttig aan
twee kanten zoals uit uitleg blijkt. Wat de straatcultuur betreft: Wanneer je uit gaat van eigen
kracht dan zouden deze jongeren de straatcultuur niet achter zich moeten laten maar juist
leren op een andere manier in te zetten (aansluiten bij eigen kracht jongeren)
Nieuw project 5: Extra opvoedcoaches Jeugd en Gezin in Hilversum
Er zijn opvoedcoaches bij Jeugd en Gezin, maar deze extra uren gaan dus specifiek ingezet
worden in Hilversum.
 Waar worden die coaches geplaatst? Op Sociaal Plein of dichtbij huis in de wijk of
komen zij aan huis?
 De ArSD adviseert om aan de inwoners duidelijk te maken wat de relatie is tussen
‘Jeugd en Gezin’ en Veilig Thuis. Het verschil is veel mensen niet duidelijk en
onbekend maakt onbemind.
 Het lijkt ook nuttig dat Jeugd en Gezinsmedewerkers niet alleen op kantoor zitten,
maar zichtbaar zijn door bijvoorbeeld actief de school in te gaan.
5.5 Zo thuis mogelijk opgroeien.
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 Hierbij kan in het kader van preventie, efficiëntie en effectiviteit gekeken worden naar

(tijdelijke) opvang en begeleiding voor het hele gezin zodat ze zelfstandig en als gezin
verder kunnen.

Advies

Pagina 28. Hoofdstuk 6. Toekomstige ontwikkelingen.
In dit hoofdstuk worden actielijnen aangeven voor de toekomst gebaseerd op
resultaten uit het verleden. Met alle hierboven aangegeven opmerkingen en adviezen
zal de uitvoering van dit hoofdstuk de pijler zijn waarop de agenda Jeugd succesvol
kan worden uitgevoerd en de raad goed kan worden geïnformeerd over voortgang en
resultaat.

Stemming
Per mail.

Oordeelsvorming

Handtekening voorzitter

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

Mw. A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter
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