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Bij aanvang van de rotonde bleek er onduidelijkheid te zijn over de voor dit onderwerp 
ingeplande tijd, als gevolg daarvan was ook het karakter en het doel van de avond 
onduidelijk. De rotonde was bedoeld om te informeren over het (preventieve) jeugdbeleid. 
Bij enkele fracties bestond echter ook de behoefte om vooruit te kijken naar (het 
organiseren van) de toekomstige gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg.  
 
CDA 
- Het CDA vindt dat het in 2009 vastgestelde jeugdbeleid niet meer aansluit bij de nieuwe 

situatie en uitgangspunten en vraagt zich af of op dit moment een nieuw beleidsplan 
gewenst is.  
- De notitie jeugdbeleid in ontwikkeling gaat over het versterken van de preventieve keten 
maar er staat ons nog veel meer te wachten op het gebied van jeugd. Om die reden heeft 
het CDA behoefte aan regelmatige evaluatie van het jeugdbeleid (jaarlijks of halfjaarlijks). 
- Er is een samenhang met het project sociale infrastructuur. Het CDA wil dit echter 
vertaald zien richting de doelgroep jeugd. Daarnaast vindt het CDA dat er nog veel 
onduidelijk is in dit project, bijvoorbeeld de rol van de generalist en wie de regie voert.  
 
VVD 

- De VVD heeft ook behoefte aan evaluatie van het jeugdbeleid en concrete resultaten.  
- Met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg vraagt de VVD zich af of wij ons 
herkennen in de knelpunten die door de landelijke transitiecommissie stelselherziening 
jeugdzorg worden gesignaleerd, te weten het achterblijven van samenwerkingsafspraken, 
het ontbreken van een bestuurlijk, juridisch en financieel kader en het vraagstuk rondom 
continuïteit van zorg.  
 
PvdA 

De PvdA geeft aan dat zij conform de door het presidium vastgestelde procedure haar 
vragen al vooraf met de betrokken ambtenaar heeft besproken.  
- De PvdA vraagt aandacht voor de overgangperiode in de jeugdzorg. Er moet goed 
worden nagedacht over hoe deze overgang voor onze inwoners zo soepel mogelijk 
verloopt.  
- De PvdA vraagt hoe we bestaande wachtlijsten kunnen wegwerken.  
 
Lokaal Belang 

Lokaal Belang is akkoord met de visie en de uitgangspunten. Daarnaast hebben zij nog 
de volgende vragen: 
- Waar is het gestegen aantal meldingen in de Verwijsindex het gevolg van? 
- Wat zijn de vorderingen van het Brede School Netwerk? 
- Kunnen wij een verslag ontvangen van de evaluatie van het Onderwijs Achterstanden 
Beleid.  
- Het woord „jeugd‟ is niet terug te vinden in de woonvisie. 
- Moeten we naar aanleiding van de resultaten van het project Familie Netwerk Beraad 
onze verwachtingen m.b.t. het inzetten van eigen kracht gaan bijstellen? 
 
D66 

- D66 geeft aan dat zij de resultaten niet SMART vinden en dat het vooral om het 
realiseren van middelen gaat. Hoe weten we dat de jeugd echt blijer wordt? 
- Er wordt gesproken over het benutten van talenten, hoe verhoudt zich dat tot de 
bezuiniging op het Onderwijs Achterstanden Beleid. 
- Het is voor D66 in de notitie nog onduidelijk wat er al is gebeurd en waar we naar toe 
willen.  
 
Reactie college – wethouder Sluiter 

Wethouder Sluiter reageert op de vragen en opmerkingen van de fracties.  
- De raadsrotonde was bedoeld te informeren over het (preventieve) jeugdbeleid en de 
veranderingen daarin door o.a. het nieuwe Wmo-beleid maar ook de transitie jeugdzorg. 
Er gaat inderdaad veel veranderen de komende jaren, daarop wordt met het jeugdbeleid 
alvast geanticipeerd ondanks dat er nog veel onduidelijk is. Mede daarom moeten we ons 

 



inderdaad afvragen of nu het juiste moment is om een nieuwe nota jeugdbeleid te maken.  
- M.b.t. de door de VVD aangehaalde notitie geeft de wethouder aan via het verslag te 
reageren. Wel geeft zij aan haar uiterste best te doen om voor de zomer tot 
samenwerkingsafspraken te komen met de regio. (Naschrift: De notitie van de 
transitiecommissie en de daarin benoemde knelpunten zijn bekend en staan zowel intern 
als bij het regionale transitiebureau op de agenda. De overgang en continuïteit van zorg 
zijn daar ook onderdeel van.) 
- Meer meldingen in de Verwijsindex zijn het gevolg van meer aangesloten organisaties 
en training van professionals in het gebruik van het systeem. Het Brede School Netwerk 
heeft verschillende verschijningsvormen, in elke kern wordt dit anders vormgegeven. In de 
woonvisie staat niet het woord jeugd maar wel het woord „starter‟.  
- Het evaluatieverslag van het Onderwijs Achterstanden Beleid zal met het verslag 
worden meegezonden. Er is inderdaad bezuinigd op VVE-middelen, dit is een klein 
onderdeel van het OAB.  
 
Raadsgriffier 

De raadsgriffier excuseert zich voor de ontstane verwarring over de raadsrotonde. Hij 
concludeert daarnaast dat er verschillende behoeften bestaan met betrekking tot het 
jeugdbeleid en in de notitie keuzemomenten benoemt zijn die aanleiding geven tot debat. 
Hij wil in het presidium bespreken hoe hieraan een vervolg kan worden gegeven.  
 
Toegezegde stukken worden separaat toegezonden: 
- Evaluatie OAB 
 
Conclusies plusprogramma: 

- jongerenparticipatie: “Kom naar ons toe!” 
- Opvoedklimaat: “Samen, van onderop!” 
- In twee stappen naar gespecialiseerde zorg: “Ouders meer verantwoordelijk stellen” 
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