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Geacht College,
Naar aanleiding van uw adviesvraag betreffende Perspectief op Jeugd, deel ik u mede
dat de Cliëntenraad Pw en Wsw in haar vergadering van 16 januari j.1. besloten heeft
om tot het uitbrengen van het hieronder beschreven advies te komen.
Betreffende de in de notitie omschreven ambitie en doelstellingen, kunnen wij net als
vele anderen niet anders dan positief reageren.
Maar
papier is geduldig, en ondanks dat men ambitie en daaraan gekoppelde
doelstellingen moet hebben, moet men in de ogen van de Cliëntenraad vooral
realistisch zijn.
Zeker gezien de omstandigheden waarin de gemeente Emmen zich bevindt.
Grote financiële tekorten en een gebrek aan mankracht, zorgen er immers ook al voor
dat het net zo ambitieuze SAM beleid nauwelijks uitvoerbaar is.
Tijdens de Commissie raadsvergadering van 14-januari j.1. , waar onze voorzitter als
toehoorder aanwezig was, werden door de aanwezige raadsleden van nagenoeg alle
partijen, bij de behandeling van Perspectief op Jeugd als C-stuk, vele vragen gesteld,
kritische kanttekeningen geplaatst en opmerkingen gemaakt.
Hiervan en hierover zijn ongetwijfeld notulen gemaakt, waar de Cliëntenraad Pwen
Wsw zich gaarne bij aansluit.
In die zin is het dus niet nodig om bovenstaande in dit schrijven te herhalen.
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Onlangs heeft de Cliëntenraad ook een adviesvraag gehad betreffende de
Beleidsregels Jeugdhulp 2020 en besloten hierop op dat moment geen advies uit te
brengen in afwachting van de notitie Perspectief op Jeugd.
Wij kunnen als Cliëntenraad concluderen dat, zowel de Beleidsregels Jeugdhulp, als
ook de notitie Perspectief op Jeugd als afzonderlijke stukken hout snijden.
Als we deze echter op elkaar leggen, maken wij ons ernstig zorgen over
uitvoerbaarheid en haalbaarheid.
Wij vragen ons ook af in hoeverre de uitvoerende partijen zoals bijv. de Toegang en
Sedna betrokken zijn bij de opstelling van bovengenoemde documenten en of
datgene wat nu opgesteld is, naar de mening van deze partijen überhaupt uitvoerbaar
is.
Bij de huisartsen is er gekozen voor de toevoeging van een huisarts ondersteuner. De
Cliëntenraad adviseert, om deze mogelijkheid ook te onderzoeken binnen het
onderwijs en dan met name wat betreft het basisonderwijs.
Samenvattend: de Cliëntenraad adviseert u alle opmerkingen en kanttekeningen, die
gemaakt zijn tijdens de Commissie raadsvergadering Samenleving van 14 januari j.1.
ter harte te nemen en deze nog eens tegen het licht te houden voor er tot
besluitvorming wordt overgegaan.
Ook adviseert de Cliëntenraad, ondanks de geweldige ambitie en daarbij genoemde
doelstellingen vooral REALISTISCH te zijn en het vizier te richten op haalbaarheid!
Tot slot verzoekt de Cliëntenraad u vriendelijk en voor zover noodzakelijk, ons op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen en voortgang van Perspectief op Jeugd.
Hopend u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en ten alle tijden bereid om
eventuele vragen van uw kant te beantwoorden,
Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad Pw en Wsw.
Jakob van Vliet ( Voorzitter.)
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Perspectief op Jeugd

Geachte leden van de Cliëntenraad PW & Wsw Emmen,
Hartelijk dank voor het advies dat u heeft uitgebracht op het concept-beleidskader "Perspectief op
Jeugd". Op basis van de adviezen van de adviesraden, zowel formeel via uw reacties op onze
adviesaanvraag als informeel in een overleg met de gezamenlijke adviesraden in november, hebben we
het document verder aan kunnen scherpen.
U geeft aan positiefte reageren op de omschreven ambitie en doelstellingen, maar dat men vooralook
realistisch moet zijn. U vraagt zich af: in hoeverre is het beleidskader ook uitvoerbaar? Wij zien ook dat
"Perspectief op Jeugd" een ambitieus plan is. Die ambities zullen niet van vandaag op morgen zijn
gerealiseerd. Het vergt een lange adem, maar in de tussentijd zullen ook stappen moeten worden gezet.
Tegelijkertijd beginnen we, als het gaat om jeugdbeleid, niet bij nul. Samen met betrokken partners
geven we al jaren invulling en uitvoering aan dit beleid. Met dit beleidskader hebben we vooralook het
perspectief dat we met elkaar delen willen vastleggen.
U geeft aan zich aan te sluiten bij de zaken die ter tafel zijn gekomen tijdens de c-discussie in de
commissie Samenleving van 14 januari jl. Ook wij hebben deze discussie als zeer waardevol ervaren en
zijn blij met de inzichten die daaruit naar voren zijn gekomen. Deze zijn verwerkt in het beleidskader
en/of krijgen een plek in de uitvoering van het beleid.
Voorts vraagt u zich af in hoeverre uitvoerende partijen als De Toegang en Sedna zijn betrokken. Wij
hebben in oktober en november met een groot aantal betrokken partners gesproken over het conceptbeleidskader. Sedna en De Toegang waren daar ook bij. Bovendien hebben we gesproken metjongeren
zelf, met een vertegenwoordiging van huisartsen en met medewerkers van onder andere de GGD, Veilig
Thuis Drenthe en Mensa. Ook bij het opstellen van een uitvoeringplan zullen zij worden betrokken.
Hierin nemen we de prioriteiten van dit jaar op, niet alles kan tegelijk worden opgepakt. Samen met onze
partners zullen we ontwikkelingen monitoren en waar nodig prioriteiten bijstellen. Hierop wordt het
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uitvoeringsplan aangepast. Zo ontstaat een continu verbeterproces, dat ons stap voor stap dichter brengt
bij onze uiteindelijke ambities. Met elkaar houden de we haalbaarheid en realiseerbaarheid van onze
visie en ambities in het oog.
Tot slot verwijst u in uw brief naar de adviesaanvraag die u heeft ontvangen bij de beleidsregels
Jeugdhulp. Deze zijn inderdaad verbonden met dit beleidskader en met de verordening Jeugdhulp. In de
bijlage bij deze brief hebben we deze samenhang voor u in beeld gebracht.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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Onderlinge samenhang beleidskader,

beleidsregels en verordening

(Jeugdwet 2015)
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Uitvoering

Visie
Nadere regels
jeugdhulp

Beleidsregels jeugdhulp
(concept voor 2020)

College

De Jeugdwet geeft de opdracht aan de gemeente
en de Verordening te maken.

om het beleidsplan

Beleidsplan:
Op grond van de Jeugdwet stelt de gemeenteraad periodiek een beleidsplan vast.
Het beleidsplan IS kader stellend en het geeft de doelstellingen van het beleid weer,
Verordening:
De gemeenteraad stelt op grond van de Jeugdwet In de Verordening regels over
jeuqdhulpvoorzrenmqen, zoals voorwaarden voor toekenning. de rnaruer van
beoordeling en de manier waarop de toegang tot en de toekenning van hulpop-maat wordt afgestemd met zorg, onderwijs. Wmo, werk en Inkomen
Beleidsregels:
Op grond van de Jeugdwet heeft het college ook zelfstandige bevoegdheden
Het gaat dan vooralom het beoordelingskader biJ de afhandeling van aanvragen
en dit wordt in bele-dsreçels opgenomen
Nadere regels:
Verder kan de raad In de verordening vastleggen dat het college over bepaalde
onderwerpen nadere regels kan vaststellen

