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Wmo-adviesraad@stedebroec.nl    Stede Broec, 6 augustus 2021 

 

Geachte leden van het college van Burgemeester en wethouders, 

 

Gedurende de afgelopen maanden hebben gemeenteraden, adviesraden en specialisten in het 
veld in de gemeenten van Noord-Holland Noord (NHN) tijdens een aantal Webinars en middels 
een vraag en antwoord procedure gewerkt aan een “Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en 
verder”.   
Op 10 juni 2021 is een concept “Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder” 
toegestuurd aan de adviesraden en de gemeenteraden met het verzoek hierop te reageren. De 
WMO-adviesraad Stede Broec heeft deze concept visienota minutieus gelezen.  
 
De WMO-adviesraad Stede Broec is het eens met de uitgangspunten voor JeugdzorgPlus en de 
manier waarop deze uitgangspunten in de transformatievisienota zijn vertaald. Wel heeft de 
WMO-adviesraad Stede Broec serieuze vragen over de vertaling naar de praktijk en de 
uitvoerbaarheid. 
 
De Transformatievisie kent vele uitgangspunten op allerlei gebieden o.a. zoals aantal opnames 
in 2030 naar nul, terugdringen van plaatsing in de isoleer, opname zo dicht mogelijk bij huis, 
maar zeker in NHN, terugdringen van het personeelsverloop, gedwongen opname zo kort 
mogelijk, gedwongen opname is geen “last resort” etc., etc , zoals gedetailleerd in hoofdstuk 2-
5 van de transformatievisienota. 
 
Als WMO-adviesraad Stede Broec stellen we voor in het nog te definiëren uitvoeringsbesluit in 
ieder geval aandacht te geven aan de volgende zaken: 

• Verwachtingen ten aanzien van aantal opnames per jaar en gemiddelde duur van ieder 
opname. 

• De rapportageprocedure. 

• Een heldere beschrijving van de gegevens/data die door de toekomstige contractpartner 
verzameld moet worden over verplichte opname. Denk hierbij aan aantallen opnames, 
gemiddelde duur van de opnames, langste opname met verklaring, aantal opnames in de 
isoleer met uitgebreide toelichting, etc.  

• Welke maatregelen er genomen gaan worden indien de contractpartner haar beloften niet 
nakomt? 

• Welke instantie gaat de contractpartners monitoren? 

• Welke mogelijkheden krijgt de gemeente om de afspraken met de contractpartners af te 
dwingen? 

• In de Transformatievisie wordt nadrukkelijk gesproken oven samenwerking tussen de 
toekomstige contractpartners en de omgeving (scholen, GGD, huisartsen, …). Graag zien wij in 
het Uitvoeringsbesluit opgenomen hoe de gemeente/regio deze samenwerking gaat 
vormgeven en monitoren. 

 
Het is voor de WMO-adviesraad Stede Broec onduidelijk hoe deze Transformatievisie zich 

verhoudt tot het project “Een thuis voor Noordje”. Immers, het project “Een thuis voor Noordje” 

heeft als één van haar pijlers de JeugdzorgPlus. 
  
Blijft er voor JeugdzorgPlus een samenwerking bestaan tussen alle gemeenten van Noord-
Holland of beperkt het nieuwe contract zich tot de 18 gemeenten van NHN?  
Daarnaast is onduidelijk wie de contractpartner wordt (Stede Broec, SED, 
Samenwerkingsverband West-Friesland of Samenwerkingsverband gemeenten NHN?). 
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Separaat aan u sturen we dit advies aan de beleidsambtenaar voor de regio West-Friesland en 
de beleidsambtenaar van de SED. 
 
We hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens de Wmo-Adviesraad SB 
Fred Bertrand, voorzitter 
 
 


