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Betreft: Advies Perspectief op jeugd

Geacht college,
Op 12 december 2019 mocht de WMO-raad een adviesaanvraag ontvangen over het visiestuk .Perspectlef
op Jeugd gemeente Emmen". De werkgroep jeugdhulp van de WMO-raad heeft zich laten informeren door
de betrokken (en bevlogen) ambtenaar en is enthousiast geworden over de denkwijze achter dit document.
We hopen dat deze bevlogenheid en betrokkenheid zaloverslaan op alle betrokkenen die deze visie gaan
uitdragen en met een actieve en positieve houding deze omslag gaan maken.
Het gedachtegoed van het Institute for Positive Health (IPH) kan de WMO-raad alleen maar ondersteunen
en het document geeft al aan dat het een lange adem vraagt van alle betrokkenen. De insteek en de manier
van denken vindt de WMO raad al een grote stap in de goede richting, maar een positieve denkwijze alleen
is niet voldoende. Actie en regievoering vanuit de gemeente is zeer gewenst en projecten uit het verleden
laten zien dat alle partijen hieraan mee willen doen. We wijzen wederom op het project "Samen verder in
het sociaal domein" wat in maart 2016 is ontstaan. Alle partijen die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen
van het gedachtengoed zoals in 'Perspectief op Jeugd' waren betrokken bij dit project. Pak dit op, haal de
banden weer aan en ga samen aan de slag om uitvoering te geven aan deze visie, maar neem als gemeente
wel de regie stevig in handen.
In ons advies over de beleidsregels Jeugdhulp van december 2019 hebben wij voor ons zelf het verband
gelegd tussen de drie stukken "Verordening Jeugdhulp gemeente Emmen 2020" , "Beleidsregels Jeugdhulp
gemeente Emmen 2020" en het nu behandelde "Perspectief op Jeugd". In dat advies benoemen we al dat
we de verbinding missen naar de uitvoering en die opmerking is ook nu weer centraal te stellen. Het
denken in oplossingen is voor ons als adviesraad al een prachtige stap in de juiste richting en we merken
dat er een positieve sfeer groeit om gezamenlijk aan de slag te gaan.
De genoemde ambities (Gelukkig opgroeien, Veilig opgroeien, Gezond opgroeien en Opgroeien met
perspectief) zijn met recht ambitieus te noemen maar zijn dermate breed van opzet dat het veel
verschillende vakgebieden betreft met veel verschillende expertises. De WMO raad is benieuwd hoe al die
vakgebieden samen komen. In het visiestuk staat dat de gemeente het voortouw neemt in regievoering en

een stimulerende roloppakt om alle facetten binnen het jeugdhulpdomein te bundelen. Dat is nogal een
taak en daarom is de WMO-raad ook hier benieuwd hoe dat gestalte gaat krijgen.
De WMO-raad mist nog wel een stuk uitvoering wat komt na deze visie. Kinderen kunnen geen zorg krijgen
vanuit een mooie visie, daar moet wel uitvoering aan worden gekoppeld. Een visie lost geen tekort op in de
financiering, een visie zorgt niet voor kortere wachtlijsten en in een visie kunnen kwetsbare kinderen geen
hulp krijgen, maar deze visie is wel een stap in de goede richting naar een jeugdhulp in Emmen die nuttig
en haalbaar is.
Samenvattend kunnen we alleen maar positief zijn over dit visiestuk, maar wel met de kanttekening dat de
uitvoering de hoogste prioriteit moet hebben. De WMO-raad vertrouwd er op de komende periode blijvend
geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en is te allen tijde bereid om mee te denken over de
vervolgstappen die nog genomen moeten worden.
Trefwoorden/samenvatting:
• Actie en regievoering door gemeente is voorwaarde.
•

Samen Verder in het sociale domein moet geïntegreerd en geactualiseerd worden.

•

Uitvoeringsplan maken en uitvoeren moet hoogste prioriteit hebben.

•

De WMO-raad vind de vier genoemde ambities juist, maar ook ambitieus.

•

De gemeente dient ook het voortouw te nemen in regie en stimuleren en bundelen van alle facetten
die er toe doen in het jeugdhulpdomein.

•

De WMO-raad mist een werkdocument die uitvoering geeft aan de beschreven visie.

Met belangstelling zijn wij een schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

S.R. Pals
Secretaris WMO-raad Emmen
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Perspectief op Jeugd

Geachte leden van de WMO-raad,
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 enthousiast te zijn over de denkwijze achter dit document en het gedachtegoed van het
Institute for Positive Health te ondersteunen. U noemt de insteek en de manier van denken een grote
stap in de goede richting. Dat is goed om te horen.
Wij sluiten aan bij uw opmerking dat actie en regievoering vanuit de gemeente zeer gewenst is en dat we
alle partijen nodig hebben om aan de slag te gaan met de uitvoering van deze visie. "Perspectief op
Jeugd" is een beleidskader met een verre horizon. Tegelijkertijd moet er veel gebeuren om die horizon te
bereiken, het is een ambitieus plan. Ook wordt er op veel terreinen al- in lijn met die ambitie uitvoering gegeven aan het beleid.
In "Perspectief op Jeugd" zijn zeven bewegingen geformuleerd. Uit deze zeven bewegingen zullen daarom
- samen met onze partners - de prioriteiten voor dit jaar worden bepaald. We richten hiervoor
zogenaamde Transformatietafels in waaraan we in steeds wisselende samenstelling met steeds
wisselende thema's met elkaar aan de slag gaan. De prioriteiten worden opgenomen in een
uitvoeringsplan. Dit is onze verbinding met de uitvoering. Ontwikkelingen zullen gezamenlijk met de
partners worden gemonitord om - wanneer nodig - prioriteiten bij te stellen. Hierop wordt het
uitvoeringsplan aangepast (een continu verbeterproces). Zo willen we stap voor stap dichter bij ons
einddoel komen.
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Tot slot verwijst u in uw brief naar het advies dat u in december heeft gegeven 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.
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Bijlage

1:

Onderlinge samenhang beleidskader, beleidsregels en verordening

(Jeugdwet 2015)
Raad

Uitvoering

Visie
Nadere regels
jeugdhulp

Beleidsregels jeugdhulp
(concept voor 2020)

College

De Jeugdwet geeft de opdracht aan de gemeente om het beleidsplan
en de Verordening te maken.
Beleidsplan:
Op grond van de Jeugdwet stelt de gemeenteraad penodiek 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
jeuqdhulpvoorzierunqen, zoals voorwaarden voor toekenning, de manier 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 beleidsreqels opgenomen.

Nadere regels:
Verder kan de raad In de verordening vastleggen dat het college over bepaalde
onderwerpen nadere regels kan vaststellen

