
Aan het college van Burgemeester en wethouders van Stede Broec

Stede Broec, 27 april 2022

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Ons is advies gevraagd over het concept ‘Regionaal Beleidskader Zorg en Jeugd 2022-2026’.
De Wmo-adviesraad Stede Broec heeft het concept uitgebreid besproken en ook de regionale
bijeenkomst bijgewoond op 29 maart.
Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de diverse adviesraden uit WestFriesland en
twee beleidsmedewerkers met jeugdzorg in hun portefeuille.
Aan het eind van de voorlichtingsavond is aan de vertegenwoordigers van de diverse adviesraden
gevraagd om binnen 4 weken een advies uit te brengen over het Regionaal beleidskader Zorg
voor de Jeugd 2022 – 2026.

Uit de toelichting en de beantwoording van vragen bleek, dat het Regionaal Beleidskader eigenlijk
alleen goed beoordeeld kan worden in samenhang met het nog op te stellen uitvoeringsplan,
gepland voor 4Q2022.
Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat het voorliggende ’Regionaal beleidskader Zorg voor de
Jeugd 2022 – 2026’ niet meer gewijzigd kan/zal worden voordat dit concept naar de
gemeenteraden verstuurd wordt. Wij vragen ons af of investeringen in tijd en moeite goed besteed
zijn!
Eventuele overgebleven opmerkingen dienen in het advies te worden verwerkt (de opmerkingen
van de WMO-adviesraad Stede Broec zijn niet apart besproken, wel konden er vragen gesteld
worden).
Onduidelijk is waar de haast om binnen 4 weken advies uit te brengen vandaan komt. Immers het
huidige beleidskader had een looptijd tot 2018.

De opmerking van 2 aanwezigen die beide werkzaam zijn in de ambulant zorgverlening was
opvallend. “In de praktijk is het werken met een perspectiefplan wel fijn, maar wanneer is goed,
goed genoeg “. Een punt wat zeker in het uitvoeringsplan meegenomen mag worden.

De voornaamste bezwaren tegen het huidige concept Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd
2022 – 2026’ zijn:

• Het Beleidskader lijkt niet gebaseerd op de huidige situatie en knelpunten in de jeugdzorg. Het
inspectierapport wordt wel genoemd, maar de genoemde knelpunten in het inspectierapport
blijven onvermeld.

• Het huidige beleidskader met een looptijd tot en met 2018, noch enig uitvoeringsplan lijkt te zijn
geëvalueerd. Het nieuwe beleidskader dient, op basis van een evaluatie, de huidige knelpunten
als uitgangspunt te nemen. Dus knelpunt —-> analyse —-> actieplan.

• Het Beleidskader dient duidelijkheid te geven over wie waarvoor verantwoordelijk is, zowel bij de
behandeling van een individuele casus, als voor de verdere uitwerking van het beleid. Het
beleidskader dient derhalve een overzicht te bevatten van alle betrokken (of in ieder geval
genoemde) partijen en hun verantwoordelijkheden.

• Het Beleidskader dient een ambitie niveau te bevatten: Waar willen we staan 4Q2022, 4Q2023 ,
4Q2024, .… Een Beleidskader zonder ambitie-niveau is een lege huls, tenzij het de intentie is
alle acties per 4Q2026 gerealiseerd te hebben, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt.

(zie Regiorapport Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen)



• Het Beleidskader zal enorm aan kracht winnen als het wordt aangevuld met aantallen (#
jeugdigen die zorg behoeven, lengte van de wachtlijsten en gemiddelde wachttijd, etc…)

• Het aspect kwaliteit en kwaliteitsbewaking dient een veel belangrijker plaats in te nemen.
Hiertoe dienen kwaliteitseisen gedefinieerd te worden en aangegeven te worden wie deze
kwaliteit gaat bewaken. Kwaliteitsbewaking (zonder goede definitie) overlaten aan de inspectie
wordt door eenieder als niet acceptabel ervaren.

• Het Beleidskader is een lastig leesbaar document. Dit wordt met name veroorzaakt door het
ontbreken van een duidelijke samenvatting.

Wij hopen u hiermee voldoende geadviseerd te hebben en wachten op  uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Jaap leuring, voorzitter Wmo-adviesraad Stede Broec




