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B e t r e f t : Advies u i t v o e r i n g J e u g d w e t

Geacht college,
Op 10 juli 2014 heeft de WMO-raad een adviesvraag mogen ontvangen over de uitvoering van
de Jeugdwet in de gemeente Emmen met ingang van 0 1 januari 2015. De Jeugdwet is één van de
decentralisaties waar de gemeente Emmen vanaf 2015 verantwoordelijk voor is.
Een overzicht van de door de gemeente Emmen verstrekte informatie:
«

Regionaal Transitiearrangement Drenthe (RTA)

»

Concept beleidsplan Jeugdhulp Emmen 2015-2016

»

Aanbiedingsbrief concept beleidsplan Jeugdhulp

®

Concept verordening Jeugdhulp gemeente Emmen

»

Aanbiedingsbrief concept verordening Jeugdhulp

Op 28 augustus 2014 is nog een verder uitgewerkte conceptversie van het beleidsplan Jeugdhulp Emmen
ontvangen met de laatste aanvullingen van de afgelopen periode. Daarnaast heeft de W M O - raad zich het
afgelopen jaar mondeling laten informeren door de betreffende beleidsmedewerkers over de vorderingen
van de voorbereiding op de nieuwe taken voor de gemeente Emmen.
Namens de WMO-raad is de werkgroep Jeugdzorg nauw betrokken en complimenteert de gemeente
Emmen met deze prettige manier van samenwerken en deze vorm van informatie uitwisseling.
Dit advies is uitsluitend gebaseerd op de bovenstaande aan de WMO-raad verstrekte documenten.
Over het, in het bovenstaande overzicht, genoemde Regionaal Transitie Arrangement (RTA) heeft
de WMO-raad in het najaar van 2013 al een advies uitgebracht, maar ziet de samenhang tussen het RTA en
de bovengenoemde documenten als een vervolgstuk in aanloop naar de daadwerkelijke uitvoering van de
Jeugdwet.
De WMO-raad is zich er van bewust dat de Jeugdzorg een complex en zeer breed werkveld omvat,
dat vraagt o m uiteenlopende vaardigheden en kennis van de zorgaanbieders. De WMO-raad ziet in het
beleidsplan Jeugdhulp Emmen 2015-2016 veel open einden en veel onderwerpen die nog een nadere
invulling behoeven. De WOM-raad blijft het proces van transitie en transformatie dan ook nauwlettend
volgen en verwacht de komende periode nog meerdere malen een adviesvraag over
de verdere invulling en uitvoering van de Jeugdwet te ontvangen.

Adviezen:
De WMO-raad is zich bewust van de noodzaak om de Jeugdzorg efficiënter uit te voeren, maar wil bovenal
benadrukken dat de kwaliteit van de geboden zorg niet in het geding mag komen.
Het inmiddels aloude streven dat de cliënt centraal moet staan, geldt zeker voor de vaak nog jonge
en kwetsbare cliënt.
«

In het beleidsplan wordt gesproken over het bewaken van de balans tussen de preventieve
Jeugdhulp en Jeugdhulp (zie 2.2). De WMO-raad heeft hier wel een mondeling antwoord op gehad
dat de gemeente voor de nodige bewaking zorgt, maar ziet nog graag dat dit ook duidelijk in het
beleid wordt vermeld.
De WMO-raad adviseert o m dit onderdeel nadrukkelijk t e vermelden in het beleidsplan zodat het
voor alle partijen duidelijkheid verschaft.
De WMO-raad heeft de privacy-gevoeligheid van cliënt gegevens hoog op de agenda staan. Als
werkgroep zijn we inmiddels overtuigd van de goede intenties o m deze vaak gevoelige gegevens
goed te beheren en beschermen. Niets is vervelender voor een cliënt om vast te moeten stellen dat
er met privacy onzorgvuldig wordt omgegaan.
De WMO-raad adviseert om het privacy protocol zo zorgvuldig mogelijk te ontwikkelen
en hier de nodige prioriteit aan te geven.

»

Regie en verantwoordelijkheid blijft een belangrijk aandachtspunt van de WMO-raad.
Net als in voorgaande adviezen hamert de WMO-raad er op dat er een duidelijke rol
moet zijn voor de gemeente om de regie in handen te nemen en te houden.
Da WMO-raad adviseert dat de gemeente Emmen het v o o r t o u w neemt in verantwoordelijkheid
en regievoering en dit oc«k duidelijk in woord en daad kenbaar maakt.

De WMO-raad wil graag betrokken raken bij de jeugdzorg in de gemeente Emmen en eventueel
ook buiten de gemeentegrenzen. Hoewel de Jeugdzorg straks geen onderdeel meer is van de W M O zie zij
het nog we! als haar taak om hier de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.
Er zijn cliëntenraden voor de diverse disciplines van Jeugdzorg, maar er is geen overkoepelende adviesraad
die beleidsmatig en sectorbreed actief is en een overzicht heeft op de ontwikkelingen
in de Jeugdzorg. De WMO-raad biedt zich aan om hier een rol in te blijven vervullen middels de werkgroep
Jeugdzorg en ziet de huidige samenwerking met de beleidsmedewerkers graag gecontinueerd.
Samenvatting:
Het huidige concept beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016 bevat nog teveel open einden om hier een specifiek
oordeel over te kunnen geven. De WMO-raad is geïnformeerd over de overgangsperiode
van twee jaar, waarin alle onderdelen van de Jeugdzorg hun nadere uitwerking zullen krijgen.
Zoals aì aangegeven zal de WMO-raad dit proces blijven volgen en waar nodig verwachten ws een
adviesvraag van de gemeente. Een ongevraagd advies blijft vanzelfsprekend altijd mogelijk als de WMOraad daar aanleiding toe ziet.
De WMO-raad ziet graag een reactie tegemoet met een eventuele toelichting over het wel of niet
overnemen van de adviezen.
Het bovenstaande in acht genomen, gaat de WMO-raad akkoord met de uitvoering van het beleidsplan
zoals is voorgesteld.

M e t vriendelijke groeten,
S.R. Pais
Secretaris W M O - r a a d E m m e n
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