Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
p/a Gemeentehuis
Postbus 1270
2340BG Oegstgeest
Oegstgeest, 9 september 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest

Reactie op het Preventieakkoord en Actieprogramma Jeugdhulp

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft met belangstelling kennis genomen van het concept
Preventieakkoord Jeugdhulp en het daaraan gekoppelde actieprogramma.
De Adviesraad heeft met instemming gelezen dat er veel aandacht is voor preventie en
vroegsignalering en dat de nadruk wordt gelegd op samenwerking met andere organisaties in
de jeugdhulp en dat deze organisaties worden gecommitteerd aan allerlei onderdelen.
De Adviesraad vindt dit een goede ontwikkeling. Er kan niet genoeg worden samengewerkt.
Ook wordt terecht aansluiting gezocht bij al bestaande programma´s. Dit juichen wij toe.
Het Preventieakkoord is uitgebreid en alle relevante punten komen aan de orde.
Wij missen geen belangrijke onderdelen.
Niettemin heeft de Adviesraad een aantal aanbevelingen en vragen om de puntjes op de i te
zetten. Hieronder vindt u onze opmerkingen.
Doelen ontwikkellijnen.
De geformuleerde doelen zijn mooi en er is niets tegen in te brengen.
Maar dan het vervolg. Hoe weet je bijvoorbeeld of er sprake is van veerkrachtige jeugdigen
en ouders?
Een vraag die bij de Adviesraad opkomt is of er indicatoren ontwikkeld worden om te meten
of de doelen zijn behaald.
Advies: benoem indicatoren voor de diverse doelen.
Samenwerking met maatschappelijke partners
Grosso modo geldt bij de uitwerking van de tien afspraken dat de gemeente faciliteert en dat
de samenwerkingspartners voor de uitwerking zorgen. Daarbij valt op dat er wel heel veel
inzet wordt gevraagd van de scholen.
Een vraag van de Adviesraad is hoe deze partners en dan met name degenen met wie geen
subsidierelatie is, verleid worden om mee te werken en zelfs een voortrekkersrol op zich te
nemen. Is het voldoende dat de partners zich committeren of is dit te vrijblijvend en niet
concreet genoeg? Hoe spreek je hen aan bij niet nakoming en wat zijn de sancties? En hoe
wordt de inzet gemonitord en beloond?
Advies: maak duidelijke afspraken op papier met de diverse partners wat van hen verwacht
wordt, benoem het doel wat bereikt moet worden en hoe dit wordt gemeten.

Financiële middelen voor de uitvoering.
In het akkoord is te lezen dat er extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld.
Er is niet aangegeven hoe deze middelen verdeeld worden.
De Adviesraad zou het op prijs stellen hier een toelichting op te krijgen.
Algemeen.
De Adviesraad mist in het Actieprogramma concrete initiatieven bij de 10 afspraken.
Advies: maak het concreter.
De Adviesraad heeft inmiddels ter advisering een document ontvangen over de gemeentelijke
toegang tot de jeugdzorg per 2021.
De Adviesraad vraagt zich af hoe deze aanbesteding zich verhoudt tot het Preventieakkoord.
De adviesraad adviseert gelet op het nieuwe akkoord om ook de huidige inzet van de
preventieve opdrachten te bekijken en eventueel bij te sturen.

Tot zover onze opmerkingen en vragen over het Preventieakkoord en het Actieprogramma.
De Adviesraad wil graag bij de verdere ontwikkelingen betrokken blijven
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namens de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest,
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