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Onderwerp

Sociaal domein deelplan Jeugd
Advies raadscommissie

De fracties van CDA, ONS, PvdA en VVD nemen het voorstel mee terug en overwegen er
een debatstuk van te maken.
De fracties van CU-SGP, PU en D66 adviseren positief.
De fractie van SP was afwezig.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

Het Deelplan Jeugd - Krachtig Noordoostpolder vast te stellen.
Doelstelling

Het hebben van een geactualiseerd deelplan Jeugd om de jeugdhulp kwalitatief goed en
duurzaam te houden voor de toekomst.
Inleiding

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 'Uitvoering van de jeugdzorg in
Noordoostpolder' heeft het college van B&W toegezegd om versneld met een
geactualiseerd deelplan Jeugd te komen.
Argumenten

1.1. Door het treffen van de beheersmaatregelen (zie H.5) willen we de jeugdhulp
kwalitatief goed en financieel duurzaam houden in de toekomst. Als gemeente
Noordoostpolder hebben we vooral op het onderdeel Jeugd een financiële opgave.
Om deze reden zijn er beheersmaatregelen opgenomen die de transformatie moet
versnellen. Daarbij is ook de gedachte dat dit financiële besparingen oplevert.
Sommige beheersmaatregelen maken onderdeel uit van de transformatieopgave
'Anders denken, anders doen', andere beheersmaatregelen zijn nieuw of volgen
vanuit de regionale samenwerking.
1.2. Het deelplan Jeugd gaat met name over de te nemen beheersmaatregelen en
minder over de organisatie van de jeugdhulp. Het bestaande deelplan jeugd was
vooral gericht op de transitie, dus de wijze waarop de gemeente de toegang van de
jeugdhulp inrichtte en de hulp organiseerde. Het nieuwe deelplan Jeugd is meer
gericht op de daadwerkelijke transformatie en het jeugdzorgstelstel in de toekomst
goed te houden.
1.3. De doelen in het deelplan Jeugd zijn geconcretiseerd en de monitoring hiervoor is
onderdeel van het deelplan. De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de
doelen in het oude deelplan Jeugd onvoldoende concreet waren. Tijdens de
totstandkoming van het vorige deelplan Jeugd was er veel minder informatie en
kennis beschikbaar om deze doelen SMART te maken. In dit deelplan zijn de doelen
inclusief monitoring dan ook geconcretiseerd.
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2.1. Ondanks het korte tijdsbestek is gepoogd zo goed mogelijk inhoud te geven aan de
participatie van essentiële samenwerkingspartners, evenals de Participatieraad
Sociaal Domein. In de afgelopen periode is het deelplan Jeugd in concept besproken
met de Kerngroep KNOP van de raad, de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs en de Participatieraad Sociaal domein. Ook heeft interne afstemming
plaatsgevonden met Uitvoering Sociaal Domein (USD), Financiën en Openbare orde
en Veiligheid.
Kanttekeningen

1.1.

Het monitoren van de te behalen doelen is complex. In het deelplan zijn de doelen
zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Echter, bij de monitoring hiervan zijn we
afhankelijk van de beschikbare informatie. Daarnaast blijft het onzeker of het
behaalde resultaat toe te schrijven is aan de ingezette interventie.

1.2

De praktijk moet leren of de voorgestelde beheersmaatregelen het gewenste
effect sorteren
We monitoren of de beheersmaatregelen bijdragen aan de transformatie,
effectievere ondersteuning voor de jeugdige en/of dit leidt tot een financiële
besparing.

2.1.

Het participatieproces is door het korte tijdsbestek niet volledig doorlopen. De
raad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om op korte termijn met
een nieuw deelplan Jeugd te komen. De consequentie hiervan is dat de
Participatieraad Sociaal Domein een mondelinge toelichting heeft gehad op 8 juli
jl. en gevraagd is advies te geven op het concept. Afgesproken is dat de
Participatieraad tot 12 augustus de tijd krijgt om hun advies te geven. Door het
korte tijdsbestek en het halen van de doorlooptijden is deze reactie niet van een
gemeentelijke reactie voorzien. Het advies van de Participatieraad is te vinden in
bijlage 2. Bij aanvang van dit traject is het college en de raad hierover
geïinformeerd.

Planning/uitvoering

Op 9 september 2019 wordt het Deelplan Jeugd behandeld in de Commissie SLZ.
Op 23 september 2019 wordt het Deelplan Jeugd behandeld in de Raad.
Bijlagen

Bijlage 1: Sociaal domein, deelplan Jeugd - Krachtig Noordoostpolder (0171110714)

Portefeuillehouder : de heer J.W. Simonse
Steller
: mevrouw D. van den Born; 06 83 16 78 46;
d.vandenborn@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no.
19.0001374;
gelet op artikel 2.2 van de Jeugdwet;
BESLUIT:

het Deelplan Jeugd - Krachtig Noordoostpoldér vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 23 september 2019.
De griffier,
de voorzitter,

