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Reactie op de vijf prioriteiten

Geachte leden van advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de regio ZHZ,
Graag reageer ik op uw brief van 7 januari jongstleden. Allereerst erg bedankt voor het laten horen
van uw gedachten over de juiste ontwikkelingen in onze regio. U heeft als netwerken gezamenlijk de
prioriteiten voor de komende jaren meegegeven:
1.
2.
3.
4.

Zorg voor voldoende woningen, begeleiding en financiën voor jongeren.
Investeer in preventie, voorkom escalatie
Zorg voor aansluitende opname indicaties jeugdwet/WMO voor 16/17 jarigen.
Zorg voor een herkenbare en bekende route in elke gemeente voor klant en hulpverlener om
vastlopende casussen op te lossen.
5. Maak een fonds voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen.

In het algemeen wil ik het volgende als inhoudelijke reactie kwijt over uw bijdrage. Ik herken een
voorzichtig gevoel dat als wij uw prioriteiten op een goede manier willen oppakken we het eigenlijk
hebben over een integrale visie en werkwijze over het gehele sociale domein.
Als we ons blijven focussen op jeugdhulp als onderscheiden onderdeel hiervan worden we nooit het
effectiefst. Ik geef u daarom in overweging om actoren te bewegen om te gaan werken in de richting
van één gemeenschappelijke regeling voor het gehele sociaal domein in onze regio.
Daarnaast is het in tussentijd van belang om te leren luisteren om zo dingen te verbeteren en ik doe
daar graag aan mee. Het lijkt me wel nodig dat deze prioriteiten worden onderschreven door
bestuurders van de gemeenten zodat de opdrachten er ook logischerwijs uit volgen. Voor ons is het
in dat kader niet helder bij wie jullie nu in juli te raden gaan om te kijken of deze punten zijn gestart?
Totdat deze doelstellingen overgenomen zullen worden door de besturen van de gemeente zetten
we ons inhoudelijk verder in voor stappen in de aansluiting jeugdwet/WMO voor 16/17 jarigen.
In Zwijndrecht, Sliedrecht en Dordrecht zijn proeftuinen/pilots gestart, of deze starten aan het begin
van 2021, om te bekijken hoe de aansluiting WMO, participatie en jeugdwet in de praktijk lokaal
verder vorm te geven is en welke mogelijkheden en knelpunten daarin ervaren worden.

Tevens heeft onze cliëntenraad ons geïnformeerd dat ze de reactie aan u hebben gegeven dat het
noodzakelijk is om deze prioriteiten uitgebreider te bespreken om zo te bepalen of dit echt de vijf
prioriteiten dienen te zijn. Ik ga ervan uit aan dat jullie hierover zelf het contact leggen met onze
cliëntenraad en natuurlijk zullen we als organisatie ook nog advies ophalen bij onze eigen
cliëntenraad.
Ik ga graag met u hierover verder het gesprek aan over hoe we, hiernaast, de door u genoemde
knelpunten nu al kunnen aanpakken.
Met vriendelijke groet,
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