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Betreft : Advies inzake conceptbeleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 en conceptbeleidsplan Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015

Geacht college,
In antwoord op uw adviesvraag bij brief kenmerk LO/MOV/JM d.d. 17 december 2013 (ontvangen 26
december 2013) en het met uw ambtenaren gevoerde overleg vragen wij uw aandacht voor het
volgende.
De huidige stand van zaken van zowel beleidsplan Jeugdhulp Midden-Limburg 2014-2016 als de
Wmo+ is met uw ambtenaren besproken in onze vergaderingen van 12 november, 26 november (te
Echt) en 3 december 2013. Wij stellen die vroegtijdige betrokkenheid op prijs. De aankomende
transities stellen de gemeente immers voor een immense operatie, waarbij een brede en vroegtijdige
raadpleging en advisering bijzonder gewenst is. Binnen onze raad zijn diverse opmerkingen gemaakt
en gezien de status van de plannen willen wij U daarvan zo ruim mogelijk kennis laten nemen.
Verder in deze brief volgt daar een opsomming van en geven een beeld van de uiteenlopende
discussie.
Ons advies luidt dan ook: Neem onze opmerkingen ter harte en gebruik ze bij uw verdere
besluitvorming.
Jeugdzorg
Bij het maken van een keuze om het CJG onder te brengen in een gemeentelijke stichting of
onderbrengen bij een bestaande instelling pas dan op voor (de schijn van) belangenverstrengeling.
De opmerkingen ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren komen veel in het stuk voor. Het lijkt
alsof we terug naar vroeger gaan maar in deze is dat toch anders. Kijk vooral naar de inhoud, geef
ook voldoende informatie in de 3 pilots die al lopen.
Zorg dat er voortdurend wordt gecommuniceerd. Dat blijft een belangrijk punt. Hoe wordt de
signaalfunctie georganiseerd, met name voor die burgers die zich niet zelf melden?
Maak je als gemeente sterk op de inhoud van het stuk, dus de preventie en de toegang.
Het CJG moet ook een stevige diagnostiekfunctie hebben van waaruit de zorg verdeeld gaat worden.
In hoeverre men zelf betrokken is in de verdere uitvoering van de hulpverlening is nog verder uit te
werken. Ook zou de gemeente eventueel door middel van zelf aangestelde coördinatoren c.q.
managers de regie in handen moeten houden, om zo de focus te houden op de inhoud (o.a. manier
van werken, kantelinggedachte) en niet op de belangen van de diverse organisaties.

Heel belangrijk is dat de gemeente haar regierol goed oppakt en het adagio “1 gezin, 1 plan”
waarmaakt. Daar moeten bij het CJG de juiste randvoorwaarden worden geschapen en moeten de
medewerkers voldoende zijn toegerust om dit op te kunnen pakken.
Het CJG moet dus onafhankelijk kunnen opereren.
Dat kan wanneer de gemeente/regio de regie heeft over de CJG opdrachten die de partners
uitvoeren. De gemeente/regio ziet daarmee, als regisseur en opdrachtgever, toe op uitvoering van de
gezamenlijk gemaakte afspraken. Daarnaast beheert de gemeente/regio de budgetten die bij dit
beleidsplan horen.
Het beleidsplan is opgesteld voor de regio Midden-Limburg. In de ondertitel wordt echter gesproken
over West en Oost. Onze regio is de kleinste in het hele land. Voorkomen moet worden dat er
versnippering gaat plaatsvinden in Oost en West Midden-Limburg. Dat zou n.l. afbreuk kunnen doen
aan het opbouwen van een regionale expertise met name wanneer het gaat om de tweedelijns
hulpverlening.
Wat die hulpverlening betreft zou voorlopig samengewerkt moeten worden met de bestaande
hulpverleningsorganisaties en in de loop van de tijd bezien moeten worden of deze ondersteuning
voldoet of dat er aanvullende dienstverlening elders moet worden ingekocht. Laten we niet te snel
weggooien wat in de loop der jaren aan kennis en kunde is opgebouwd in de regio.
De gemeente/regio zou dan als opdrachtgever deelopdrachten verstrekken en zorgen voor
opdrachtverstrekking aan het CJG. De deelopdrachten worden voor een aantal jaren verstrekt aan de
partner met de meest toepasselijke expertise en het beste aanbod.
CJG onderbrengen in een gemeentelijke stichting, als tenminste blijkt na onderzoek dat dit de beste
keuze is.
Bij de Jeugdhulp heeft een gemeentelijke stichting de voorkeur. De lijnen zijn dan korter en de
drempel om hulp te zoeken/vragen lager. Dat is gevoelsmatig maar toch.
Onderschatting van goede intake ligt op de loer. Diagnostiek is, wanneer het goed gebeurt, reeds een
preventief middel om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het
ontbreken van specialisten (mensen uit de 2e lijn) bij de intake is een aandachtspunt.
Onafhankelijke aansturing met regiefunctie vanuit de budgethouder.
Het CJG als uitvoeringsorgaan legt een veel te grote druk op het CJG. De verwachting is dat de
problematieken meer specifieke kennis vereisen die men vanuit bezuinigingsoogpunt toch door niet
gespecialiseerde hulpverleners ( de zgn. generalisten ) laat uitvoeren.
In de praktijk van de jeugdhulpverlening wordt gesproken over een onmogelijke opgave, waarbij dit in
de wandelgangen door de overheid bevestigd wordt. Tegelijkertijd is er wel het besef dat we onder
druk van de politiek moeten roeien met de riemen die we hebben. Men ziet dat gemeenten hun best
doen.
Vooral belangrijk is dat de Gemeente het wiel niet opnieuw gaat uitvinden. Er is jaren van kennis
opgebouwd door anderen. Maak daar vooral gebruik van, maar spoor wel al die instellingen aan
(verplichten) tot een efficiënte samenwerking. Vooral daar kan de winst worden behaald. Laten we ons
wel realiseren dat iedere instelling vecht voor lijfsbehoud.
Intake moet laagdrempelig, kort, duidelijk en zeer deskundig zijn (daar is grote professionaliteit voor
nodig); geen "van het kastje naar de muur".

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

Het beleidskader geeft de goede richting aan, de Wmo-raad vindt dit een positief gegeven.
Bij de proactieve rol bij de verdere beleidsontwikkeling in het vervolgtraject wil de Wmo-raad graag
betrokken blijven.
Taken worden overgeheveld, niet de individuele rechten. Wij vragen om hier zorgvuldig mee om te
gaan.
De Wmo-raad wil graag betrokken blijven bij het doorontwikkelen van de eigen bijdragesystematiek.
In het kader van de overheveling Persoonlijke Verzorging naar de Zvw wil de Wmo-raad graag de
aanvullende uitgangspunten ontvangen zodra die geformuleerd zijn.
Inrichting van de bedrijfsvoering, de quick scan van de gemeentelijke organisaties; deze analyse wil
de Wmo-raad graag inzien.
De quick scan m.b.t. het opstellen van een gezamenlijk strategisch inkoopplan van de Jeugdzorg en
de AWBZ/Wmo wil de Wmo-raad ook graag inzien.
De uitwerking op de gemeentelijke budgetten, de Rijksbudgetten zijn in eerste aanleg maatgevend,
houd budget voor deze taken.
Begeleiding in de thuissituatie:
Bij het aangaan van samenwerking met instellingen is het belangrijk dat dit niet alleen gebeurt met de
grote bekende instellingen, ook kleine mogelijk zeer deskundige gespecialiseerde instellingen moeten
bekeken worden.
Heel veel woorden en goede bedoelingen maar de komende jaren komt het er op aan met minder
geld toch voldoende zorg te leveren van goede kwaliteit en kwantiteit. Houd toegang tot zorg
laagdrempelig en zo mogelijk dichtbij in het dorp, wijk of buurt. Daarbij extra aandacht voor mensen
die moeite hebben in onze samenleving om mee te kunnen doen of geen of weinig ziekte inzicht
hebben of last van valse schaamte.
In het stuk komt ook af en toe de term voor in de zin van we gaan andere dingen doen, dat moet dan
wel aansluiten bij de behoeftes van de burger die al dan niet voor kortere of langere tijd hulp nodig
heeft. Ook moet er voldoende aandacht blijven voor mensen die "niet meer kunnen genezen" en nu
dreigen tussen wal en schip te raken. Dat speelt op dit moment sterk bij een grote groep GGZ
zorgvragers. Hopelijk slaagt onze gemeente al dan niet in meerdere samenwerkingsverbanden er in
om met minder middelen toch goed te zorgen voor de zwakkeren onder ons.
Wij spreken onze zorg uit over de eventuele gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen.
Dat geldt eveneens voor de overheveling naar de algemene voorzieningen. Betrek de Wmo-raad in
het vervolgtraject.
Voer preventief beleid. Vergroot sociale betrokkenheid, stimuleer gezond eten en bewegen. Buiten
bezig zijn zorgt voor meer opname vitamine D en dus minder spierzwakte, waardoor mensen minder
in een vicieuze cirkel terecht komen. Stimuleer sociaal actief blijven, zodat mensen minder eenzaam
en depressief worden en minder psychiatrische hulp nodig is. Maak (directies van) bedrijven ervan
bewust dat ze een maatschappelijke functie hebben. Waar mogelijk in vroegtijdig stadium levensloop
bestendige voorzieningen in gebouwen stimuleren, zodat nadien minder dure voorzieningen nodig
zijn. Let op dat geen "gekke" medicatieverstrekkingen plaatsvinden.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Wmo-raad Roerdalen,
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