
 

 

2014-10-28 agendapunt 8 beleidsplan jeugd. 
 
In het algemeen liep het proces naast dat van de WMO met heel veel raakvlakken. 
Ook hier trokken deskundige en betrokken ambtenaren de kar. 
 
Wij vinden het zeer goed dat in het overgangsjaar toegezegd is dat de cliënt door dezelfde 
hulpverlener  geholpen werd. 
Hierdoor is het wel zo dat nieuwe aanbieders dit jaar niet kunnen inschrijven. 
Kunt u ons toezeggen dat zij toch een kans krijgen als het huidige aanbod niet voldoende is? 
Dit alles werd rijkelijk laat gecommuniceerd waardoor er veel onrust was ontstaan, zowel bij cliënten 
als bij hulpverleners.  
Het was erg onduidelijk waar en wanneer  ingeschreven moest worden en de toekenning verliep 
chaotisch wat opnieuw leidde tot onrust. 
Oss verzorgde de toekenning maar kende de lokale situaties niet goed. 
Dit baart ons ook zorgen voor de toekomst. 
Hoe kunnen locale zorgaanbieders, nieuwe en bekende, na dit jaar kansen geboden worden als de 
beslissing op afstand gebeurd? Voor BALANS is essentieel dat lokale aanbieders ook kansen 
behouden en krijgen in de toekomst! 
 
Een probleem waar de huidige zorgverleners mee te maken krijgen is eigenlijk een dubbele korting. 
De budgetten zijn gebaseerd op 2013 en daar is op gekort. 
Er is geen rekening gehouden met de groei van 2014. 
Een zware taak voor de zorgverlener. 
Kunt u toezeggen dat u  hier zeer alert op bent, dit onmiddellijk terugkoppelt aan de raad en komt met 
een plan van aanpak als blijkt dat er wachtlijsten ontstaan omdat er te weinig budget en capaciteit is? 
 
We lezen in het rapport dat in sommige situaties jeugdzorg doorloopt voor 18 tot 23 jarigen. 
Dit is een groep die formeel gezien onder de WMO valt, want volgens de letter van de wet zijn zij 
volwassenen, maar het vaak door hun problematiek mentaal echt niet zijn. 
Het is dan ook een groep die grote kans heeft om tussen wal en schip te vallen. 
Ouders/verzorgers zijn niet meer automatisch op de hoogte van de gemaakte afspraken, hoewel dit 
vaak wel gewenst is. Ouders zijn afhankelijk van wat de jongeren zelf mededeelt. Meestal veel te 
weinig richting ouders om de jongeren goed te kunnen ondersteunen en begeleiden. 
Om dit te ondervangen en te borgen zijn de amendementen van gesprek op thuislocatie en 
verplichting  voor gezien ondertekening, zoals net ingediend bij de WMO ook voor de jeugd van 
toepassing. Helaas merken we weinig begrip vanuit de raad voor deze cruciale aanpassingen. 
 
Een volgend punt waar wij ons echt zorgen om maken is de complexiteit van de aanvraag formulieren 
voor onderzoek en het eventuele vervolg traject. Voor een goede diagnosestelling is dit natuurlijk erg 
belangrijk maar zoals we net bij de behandeling van het vorige agendapunt uitgesproken hebben is dit 
niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom hebben we een motie gemaakt waarbij het college 
oproepen om ouders/verzorgers maximaal te helpen bij het invullen van formulieren.  
 
 
Ook hier telt dat de verordening en zijn oplegger een goede basis zijn om te starten en dat de gouden 
driehoek professional, mantelzorger en cliënt degene zijn die voor de uitvoering staan.  
 
Het traject is ingezet en ik denk dat het een illusie is om ervan uit te gaan dat alles vlekkeloos 
verloopt. Daarom is het van groot belang om ook voor de jeugd met een zorgvuldige en duidelijke 
communicatie de weg te vervolgen en bij signalering van onrechtmatigheden meteen in te grijpen.  
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