
 

 

 
Beleidsplan Jeugdhulp 2016 gemeente Boxtel. 

 
In dit beleidsplan staat een mooie visie en streven we goede transformatie doelen 
na.   
We streven naar preventie, oftewel voorkomen is beter dan genezen, iets waar 
BALANS voor staat. We willen dit doen via diverse projecten waarvan wij het project 
think before you drink toejuichen. 
Daarnaast willen we eerder de juiste hulp bieden om het beroep op dure 
specialistische hulp te voorkomen. Hier hebben we nog een motie voor en kom ik 
dadelijk op terug. 
We gaan met de pilot jonge mantelzorgers kijken hoe we de jonge mantelzorger 
beter in beeld kunnen krijgen en hem/haar kunnen ondersteunen, ook een punt wat 
wij van harte ondersteunen. 
 
Allemaal positieve zaken lijkt het tot nu toe. 
 
Bij het stukje over de huisartsen veranderde onze gedachten toch enigszins. 
Er moet draagvlak gecreëerd worden bij alle huisartsen. 
Waarom is er die nog niet? 
Het resultaat van het overleg met de huisartsen moet erop gericht zijn: minder 
rechtstreekse doorverwijzingen door de huisartsen. 
Wil hiermee gezegd zijn dat de verwijzing van een, in onze ogen kundige 
professional, in twijfel wordt getrokken? 
Welke gevolgen heeft dit op het streven om eerder de juiste hulp aan te bieden? 
Als ouder van een kind met een hulpvraag zou ik, en alle leden van onze fractie, 
alles uit de kast trekken om deze te krijgen en hierbij is vaak de huisarts het eerste 
aangewezen punt. In de praktijk blijkt dat bij enkelvoudige dyslexie je op scholen – zo 
is mijn ervaring -  vaak tegen een muur loopt. Omdat vroegtijdige signalering erg 
belangrijk is  willen wij dit kracht bijzetten middels een motie. De kern van de motie is 
dat wij willen dat het college met de basisscholen gaat praten over de mogelijkheden 
om reeds op basisscholen een screening naar enkelvoudige dyslexie uit te voeren. 
Dit alles voor het welbevinden van het kind! 
 
Bij het minimale hoofdstukje over de financiën gingen onze tenen langzaam 
krommen. Als raad hebben we geen enkele mogelijkheid gehad om hier iets van te 
vinden of zelfs maar vragen over te kunnen stellen. Het is als een RIB verzonden en 
deze kunnen we helaas niet meer agenderen. 
 
Verder wordt in 2016 alles wederom gefinancierd op basis van Lumpsum. 
We weten uit een gesprek met wethouder Lestrade en een beleidsmedewerker dat 
deze vorm van uitbetalen vele haken en ogen heeft, en dat de gemeente Zaltbommel 
gekozen heeft voor een heel andere, o.i. beter controleerbare vorm.Het gaat dan om 
uren maal tarieven afrekening. Met de vorm die in Zaltbommel gebruikt wordt, 
beogen ze daar dat er met hetzelfde gemeentelijk budget meer hulp geboden kan 
worden aan onze jeugd. 
Waarom wordt niet voor deze vorm gekozen in Boxtel? 
 



 

 

Verder  is toegezegd dat er keuzevrijheid is van behandelaar, maar die keuzevrijheid 
is beperkt, want die keuzevrijheid geldt slechts tot het budget van de behandelaar 
opgebruikt is. 
Ons streven is dan ook dat onze jeugdigen altijd door onze prima Boxtelse 
behandelaars geholpen kunnen worden. Kinderen krijgen dan de zorg dicht bij huis 
wat minder belastend is voor hen door minder reizen en heeft als mooi neveneffect 
dat het gunstig is voor onze locale ondernemers. 
 
 
Waar wij ons echt over verbazen en wat ons betreft ook zeker niet positief overkomt 
richting de WMO adviesraad is dat dit voorstel ons als raad door het college wordt 
aangeboden, voordat het college- blijkens de beantwoording van onze technische 
vragen- op de vragen van de WMO adviesraad heeft gereageerd. 
Hieruit trekt BALANS de conclusie dat er in dit beleidsplan met het advies van de 
WMO-adviesraad totaal niets is gedaan! 
Onze fractie kon zich juist goed vinden in hun vragen en kanttekeningen bij dit stuk 
en met name het ontbreken van SMART geformuleerde doelstellingen. 
 
Ook wij maken ons grote  zorgen over het behalen van de na te streven 
doelstellingen. 
Wij zijn dus benieuwd naar de reactie van het college en of er dan nog aanpassingen 
komen op dit beleidsplan om dit te verbeteren en meer controleerbaar te maken. 
 
Ook hopen we dat onze collega’s het vroegtijdig signaleren van enkelvoudige 
dyslexie ondersteunen in het belang van het welbevinden van het kind! 
 


