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Geachte Adviesraad Sociaal Domein,

Hartelijk dank voor uw advies over het Beleidskader Jeugd. Het college constateert dat u positief 
geadviseerd heeft op het Beleidskader Jeugd en dat u nog een aantal adviezen meegeeft. Hieronder 
gaan wij in op uw adviezen.

De Adviesraad adviseert uw College bii de uitvoering van het Beleidskader Jeugd te bevorderen, dat
de ieuadiae na een uitvoerige vraaaverhelderina ook altiid de meeste adequate zorg zal krijgen.
Het uitgangspunt van het Beleidskader Jeugd is het leveren van de meest adequate zorg voor 
jeugdigen die dit nodig hebben. In het Beleidskader Jeugd wordt gesproken over de dóórontwikkeling 
van het Maatschappelijk Team. Een belangrijk onderdeel van deze dóórontwikkeling is het nog 
steviger inzetten op uitvoerige vraagverheldering.

Ook wordt uw College geadviseerd te bevorderen, dat de zorg voor ieuadiaen die al in een traiect
zitten, onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd zal worden.
Lopende indicaties zullen worden gecontinueerd onder dezelfde voorwaarden. Op het moment van 
herindicatie zal er getoetst worden aan de hand van het Beleidskader Jeugd. Op dat moment zou er 
zich wel een wijziging voor kunnen doen.

Verder adviseert de Adviesraad uw College de (toekomstioel medewerkers van het Maatschappelijk
Team adequaat te instrueren en/of (bijl te scholen, opdat zii steeds inwoneraericht en volgens de
privacyregels zullen opereren.
De dóórontwikkeling van het Maatschappelijk team behelst onder andere een scholingsprogramma.
De eerste opleiding is gestart in het eerste kwartaal van 2020. De aspecten benoemd in dit advies, 
inwonergericht werken en privacyregels in acht nemen, worden meegenomen in de werkwijze van het 
Maatschappelijk Team.

De Adviesraad is benieuwd naar de wijze van resultaat gericht werken met betrekking tot ieuadzora
door het Maatschappelijke Team nieuwe stijl en verzoekt uw College hem daarvan periodiek
bijvoorbeeld in Bestuurlijk Overleg op de hoogte te houden.
De Adviesraad Sociaal Domein zal op de hoogte gehouden worden van de implementatie van resultaat 
gericht werken. Er zijn vele ontwikkelingen rondom de contracten en werkwijzen in de regio. Wanneer 
helder is hoe het er de komende járen uit zal zien, zal de Adviesraad hierover geïnformeerd worden.
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Ten slotte adviseert de Adviesraad uw College de inzet van onafhankelijke cliëntondersteunina te
waarborgen.
Vanuit de Jeugdwet is het geen verplichting om cliënten te wijzen op de mogelijkheid om gebruik te 
maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Echter is het wel de netste werkwijze om dit wel te 
bespreken. Het Maatschappelijk Team zal cliënten wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke 
cliëntondersteuning.

De Adviesraad adviseert uw College enerzijds nader te preciseren welke aandacht aan noa niet
geboren jeugdigen zal worden geschonken en anderzijds te bevorderen dat in voorkomende
noodzakeliike gevallen aan ieuodioen van 18 iaar een 'warme' overoang naar een WMO-traiect zal
worden geboden.
Over inzet op het vlak van -9 maanden zal in eerste instantie in gesprek worden gegaan met 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West(JGZ-ZHW). Vanaf 2021 wordt het waarschijnlijk voor 
gemeenten verplicht om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan 
te laten bieden. Dit zou een mooie manier zijn van starten met meer focus leggen op de -9 maanden. 
Een warme overdracht van de Jeugdwet naar de WMO vindt plaats door het tijdig in gesprek gaan van 
de medewerker van het Maatschappelijk Team met een WMO-consulent. Het onderwerp van de 
overgang van de Jeugdwet naar de WMO heeft onze aandacht.

De Adviesraad adviseert uw College te bezien, in hoeverre de Participatiewet kan worden ingezet om
bii dreigende uitval van jongeren (van school of werk) preventie-activiteiten uit te voeren.
Uitval van school of werk proberen we te voorkomen door de inzet van de leerplichtambtenaar en de 
jongerenconsulent RMC-VSV. Het is evenwel in strijd met de begrotingsvoorschriften om jeugdhulp te 
financieren vanuit het budget voor de uitvoering van de participatiewet. Op dit punt kunnen wij uw 
advies niet overnemen.

Vanwege de coronacrisis is het nog niet mogelijk geweest alle voorgenomen stappen te ondernemen. 
Een voorbeeld hiervan zijn de gespreken met JGZ-ZHW. Deze organisatie heeft het vanwege de 
coronacrisis zeer druk en het is daarom nog niet mogelijk geweest met JGZ-ZHW in gesprek te treden 
over de focus op -9 maanden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Nina Vlemmings van de 
afdeling Samenleving 8i Dienstverlening. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of via 
het e-mailadres nvlemmings@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet, v'
het college van burgemeester en wethouders,
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