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uw kenmerk                                                                                       datum     17 juli 2019 
 
 ons kenmerk                juli 2019 - 01  

  

Onderwerp: Advies over de Ontwikkelagenda jeugd 

 
 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  
 
 
De Adviesraad ontving het verzoek advies uit te brengen over de conceptversie van de Ontwikkelagenda 
jeugd. Hier geven we graag gehoor aan. 
Ondanks dat na de toelichting enkele maanden geleden onze feedback in de huidige versie was verwerkt 
hebben we nog eens aandachtig de ontwikkelagenda doorgenomen. 
 
In de Ontwikkelagenda jeugd zijn de aanbevelingen opgenomen van het onderzoek van de 
rekenkamercommissie naar de voortgang van de transitie en transformatie van de jeugdzorg en de 
aanbevelingen van de analyse van de financiële overschrijding binnen de jeugdhulp in 2018.  
 
De Adviesraad realiseert zich dat de financiële overschrijding niet alleen een probleem van de 
gemeente Maassluis is maar een landelijk probleem.  
In de Ontwikkelagenda wordt geconstateerd dat er geen cliënten tussen wal en schip zijn geraakt. 
   
Onze aanbevelingen/opmerkingen 
 
Algemeen 
De Ontwikkelagenda jeugd is uitvoerig en helder geschreven in goed begrijpbare taal. 
Voor de leesbaarheid is het prettig een index toe te voegen en een lijst met verklaring van de gebruikte 
afkortingen. 
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De foto die op het voorblad wordt gebruikt doet iets anders vermoeden over de inhoud van dit stuk. 
Voorstel: waarom niet een herkenbaar punt in Maassluis nemen met jongeren uit de diverse 
doelgroepen van achter gefotografeerd? 
 
Wij missen in de Ontwikkelagenda jeugd een overzicht van alle acties. 
Onze aanbeveling is om een apart werkblad toe te voegen van alle acties die smart geformuleerd zijn.  
(wie, wat, waar, hoe, wanneer etc.) 
 
Specifiek 
Pagina 7 
Bij 3.4 Toegang. Er wordt door de rekenkamercommissie een aanbeveling gedaan om te heroverwegen 
of VraagRaak de ruimte, het mandaat, de doorzettingsmacht en de flexibiliteit heeft om 
een passende hulpmix aan te kunnen bieden. 
In de Ontwikkelagenda jeugd wordt hier niet verder op ingegaan en VraagRaak wordt bij diverse acties 
ingezet. Onze aanbeveling is om duidelijkheid over VraagRaak te scheppen.  
 
Pagina 9 
Hier wordt de overschrijding van het budget niet duidelijk weergegeven. 
Dat dit door het resultaatgericht indiceren komt lijkt ons wat vaag. 
Wij denken dat het beter beheerst kan worden door regelmatige evaluaties, om te controleren of de 
budgetten op de juiste manier worden ingezet. 
De Adviesraad ondersteunt de noodzaak om binnen de GRJR de beschikbaarheid van gegevens en 
rapportage met spoed op orde te brengen. Hierdoor waarschijnlijk meer inzicht in financiën vanuit de 
GRJR (pagina14). 
 
Pagina 11 
De integraliteit van samenwerking tussen de disciplines wordt nu belemmerd door de AVG. 
Wij adviseren bij aanvang zorg een toestemmingsformulier te laten tekenen door alle betrokken 
disciplines zodat de cliënt centraal staat en ieder discipline alle benodigde informatie krijgt om de juiste 
zorg te verlenen en aan te sluiten. 
 
Pagina 20 
Er wordt gesproken over verkennen inzet buurtgezinnen: 
Onze aanbeveling is om hier eerst een pilot te starten van enkele gezinnen voordat dit groot 
geïmplementeerd wordt. 
 
Pagina 21 
Ontwikkelen/ondersteunen van de rol van het vrijetijdsdomein  
(voetbal, korfbal, atletiek, scouting, vanuit een kerk georganiseerde clubs etc.) 
Wij adviseren om het woord kerk te veranderen in vanuit religieuze organisaties omdat daar de 
moskee/Leger des Heils etc. ook bij horen.  
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Pagina 26 
De kinderen die op scholen zitten in het Westland zijn net als in Maasland niet bekend met 
gezinsspecialisten. Aanbevolen wordt om Westland toe te voegen.  
 
Wij hopen met deze aanbevelingen/opmerkingen een bijdrage te leveren aan de Ontwikkelagenda jeugd 
en zijn graag bereid een verdere toelichting te geven en/of vragen te beantwoorden. 
 
  
Hoogachtend, 
 
 
Henk van Goor 
Tijdelijk Voorzitter Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 
 


