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Betreft: Reactie op de Achtergrondnotitie Preventief jeugdbeleid en het Kader Preventie
Jeugdbeleid
Ons kenmerk: JZ/AV-2015/4a

Geachte college,
Graag reageert de WMO-raad Pijnacker-Nootdorp op bovenvermelde documenten, die binnenkort in de gemeenteraad besproken zullen worden. Een eerste conceptadvies heeft de
Wmo-raad in haar vergadering op 24 november jl. besproken.
Toen is afgesproken dat de Wmo-raad zich nu zal beperken tot een aantal adviezen. Daarnaast hebben we aandachtspunten geïnventariseerd en vragen gesteld die naar onze mening
nog nader uitgewerkt moeten worden in de Uitvoeringsnota die u voornemens bent in het
eerste kwartaal van 2016 uit te brengen. Wij verzoeken u de Wmo-raad bij het opstellen van
de Uitvoeringsnota te betrekken.
De Wmo-raad heeft veel waardering voor de teksten zoals deze nu voorliggen. De uitgeschreven visie en ambitie versterken elkaar. In de aanloop naar de behandeling in de gemeenteraad zijn enkele leden van de Wmo-raad in gesprek geweest zijn met de opstellers
van de kadernota en de folderteksten. Daarna heeft de Wmo-raad positief kritisch de teksten bestudeerd. Op grond van onze expertise en ervaringskennis op het gebied van preventie en jeugdbeleid adviseren wij u met betrekking tot een aantal punten.
Advies 1.
Wij adviseren u om in de folder te vermelden dat u nadrukkelijk ook een rol ziet weggelegd
voor de kinderen, jong volwassenen en volwassenen zelf. Het gaat hier ook om de doelgroep
18- tot 27-jarigen. In de achtergrondinformatie wordt hieraan gerefereerd maar niet in de
folder.
Advies 2.
In de achtergrondnotitie wordt gesproken over burgerparticipatie. Onduidelijk is wie u als
uw partners beschouwt. Wij adviseren u om er voor te zorgen dat jeugdigen, hun ouders en
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de vele vrijwilligersorganisaties die Pijnacker-Nootdorp rijk is (op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen) naast de andere betrokkenen (professionals) van meet
af aan op voet van gelijkwaardigheid een grote actieve rol toe krijgen bij het ontwikkelen van
het Uitvoeringsplan.
Advies 3.
Het preventief Jeugdbeleid zit nu al in de werkwijze van de diverse subsidiepartners. Daarnaast is het een nieuwe taak voor de Jeugdzorginstellingen (geïndiceerde jeugdhulp). U gaat
pas monitoren vanaf 2017. Wij vinden dit rijkelijk laat en dit doet geen recht aan de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd op het gebied van preventief jeugdbeleid. Wij adviseren u eerder te starten met monitoren.
Advies 4.
Wij adviseren u ruimte te bieden voor inzet van ervaringsdeskundigen, vrijwilligersinitiatieven, nieuwe en bestaande burgerinitiatieven of concepten die de burgerparticipatie versterken. Voorbeelden zijn de Family Factory en de Eigen Krachtcentrale.
Advies 5.
Preventieve maatregelen laten zich moeilijk omzetten in concrete resultaten en rendementen. Wij adviseren u om met subsidiepartners afspraken te maken op basis van bewezen effectieve methoden alsmede op output gestuurde afspraken. Behoud daarnaast ruimte om
gedurende de looptijd van beschikkingen gaandeweg aanpassingen door te voeren die aansluiten op wat daadwerkelijk nodig blijkt.
Advies 6.
Voor de doelgroep -9 maanden en de voorlichtende voorzieningen in de eerste lijnzorg adviseren wij om vanuit het preventief jeugdbeleid een verbinding te maken met de eerste- en
tweedelijns verloskundige zorg alsmede de geleverde eerste lijnzorg vanuit de gezondheidscentra, de huisartsenpraktijk, de kinderfysiotherapeut, de diëtiste en de kinderlogopediste.
Advies 7.
Wij adviseren u om werk te maken van het monitoren van de cliënttevredenheid en oudertevredenheid direct na de begeleiding/ behandeling én aan een follow-up na een jaar om zo
inzicht te krijgen in de blijvende effecten van de interventies en de klachtenafhandeling.
Advies 8.
Wij adviseren u de cliënt- en oudertevredenheid te monitoren ook van de aanbiedende zorgverleners (zie Kwaliteitsstandaard Wmo blz. 12).
Advies 9.
De gemeenteraad gaat zich uitspreken over het beleid op basis van de foldertekst. Wij adviseren u om de achtergrondinformatie zoals deze in de kadernota is uitgewerkt goed voor het
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voetlicht van de raadsleden te brengen. Pas als zij doorgronden wat de impact van de beleidsvoorstellen is kunnen zij verantwoord beslissen.
De Wmo-raad hoopt u met deze adviezen van dienst te zijn geweest.
Hartelijke groet,
namens de Wmo-raad

Jan Zandijk (voorzitter)

c.c.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, de heer M. Groen
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw B. Verhoek
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