Putten, 26 maart 2018
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Putten
Betreft: ongevraagd advies naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar jeugdhulp

Geacht College,
Op 13 februari 2018 ontving de participatieraad de eindrapportage Jeugdhulp door Andersson
Elffers Felix, na bespreking in de commissie samenleving op 23 januari 2018.
Wij geven graag alsnog advies en we hopen dat het nieuwe college dit advies meeneemt, naast de
voornemens die in de raadsbrief van 5 december 2017 genoemd zijn.
Vooreerst verwijzen we naar een advies dat wij over deze materie gaven op 23 januari 2017. Daarin
adviseerden wij het volgende (kort weergegeven):
Zorg voor adequate begeleiding, bewaak de privacy, kijk naar de rol van de huisartsen, besteed meer
aandacht aan preventie, zoek structurele samenwerking en onderhoudt frequent contact tussen
Buurtzorg Jong en gemeente.
In dit advies gaan wij in op het rapport.

In grote lijnen gaat het om grip op de jeugdhulp, de monitoring, de informatie en de controle door
college en gemeenteraad. Kortom, het gaat om goed beleid.
Jeugdhulpverlening was voor gemeenten nieuw en regionale samenwerking is dan een goede keus.
Complexiteit en tijdsdruk speelden destijds een rol, maar dat zijn twee elementen die een gemeente
niet nog een keer een rol kan laten spelen; daar kunt u nu op inspelen.
Putten maakt een afwijkende keuze ten opzichte van andere (samenwerkings) gemeenten.
Verantwoord dan ook de keuze voor Buurtzorg Jong met de inrichting in lokale teams.
Vraag 4, bladzijde 8: doelstellingen
Wij adviseren te zorgen voor heldere en meetbare doelen, SMART geformuleerd. Zo houdt u zicht op
de voortgang en realisatie van de doelstellingen. Laat ook de gemeenteraad hierin een duidelijke rol
spelen.
Vraag 5, bladzijde 8: mogelijkheden bijsturen

Het is evident dat tijdige bijsturing de jeugdhulpverlening ten goede komt. Beschrijf daartoe de
mogelijkheden duidelijk en zorg vooral voor snelheid in het proces: vertraging en dus wachtlijsten
zijn schadelijk voor de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. Problematieken binnen gezinnen nemen
onwenselijk toe.
Informatievoorziening
Vraag 7, bladzijde 10:
Eens per twee jaar een evaluatie volgens de verordening lijkt ons volstrekt onvoldoende. We zijn zo
vrij nogmaals te verwijzen naar ons advies van 23 januari 2017. Gezien de complexiteit en de aard
van dit onderwerp vinden wij het uiterst wenselijk de vinger aan de pols te houden.
Vraag 9, bladzijde 11: kaderstelling en controle
Drie jaar na de transitie behoort college zicht te hebben op de financiën en de prognoses. Om de
gemeenteraad zijn controlerende taak te kunnen laten uitvoeren, moet u deze gegevens uiteraard
delen.
Vraag 10, bladzijde 11: grip
Incidenten en ontspoorde zorg zijn buitengewoon onwenselijk. Daarom adviseren wij ervoor te
zorgen dat u zicht hebt op de hulpverleningsketen. Laat de opdracht aan de diverse
jeugdhulpverleningsinstanties goed en volledig op elkaar aansluiten.
Vraag 11, bladzijde 11: beheersmaatregelen van financiële aard
De participatieraad pleit nogmaals voor ontschotting binnen het sociaal domein. Daarmee kunt u
slagvaardiger handelen. Dat voorkomt vertraging.
Vraag 13, bladzijde 13: monitoring en sturing
Wij adviseren niet te wachten met evalueren. Doe dit snel en zorg vervolgens voor samenhang met
uw project preventieve jeugdhulpverlening.
Vraag 15, bladzijde 14: externe input
Wij adviseren om naast de participatieraad (officieel geen input voor de gemeenteraad) informatie in
te winnen bij de lokale jeugdhulpverleningsinstanties. Het lijkt ons voorwaarde voor een raadslid die
Jeugd in zijn portefeuille heeft. Inhoudelijke kennis van de uitvoering is voorwaarde, als het gaat om
meebeslissen en meedenken. We hebben het hier over kwetsbare mensen, gezinnen en
minderjarigen in een afhankelijkheidspositie.
Conclusies, bladzijde 15/16:
We benadrukken dat voor goede, passende jeugdhulp de volgende elementen van belang zijn:
flexibiliteit, snel kunnen interveniëren, adequate slagkracht en snel kunnen schakelen met financiën.
Wij adviseren u de nieuwe gemeenteraad volledig te informeren en instrueren over de transitie
sociaal domein. Geef de gemeenteraad een actievere rol; die kan hij spelen als de leden thuis zijn in
de complexe materie.

Reflectie en advies bladzijde 18/19:
De participatieraad kan zich vinden in de adviezen die het rapport geeft. Indicatoren zijn belangrijk
om na meting verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast moeten we er ook de betrekkelijkheid van
inzien. Het gaat hier altijd om mensen. Luister goed naar cliënten en hulpverleners: zij weten waar
de schoen wringt.
Informatievoorziening:
De participatieraad betreurt het dat hij lang verstoken is van informatie. Eén keer heeft de gemeente
een zogenaamde 3D- rapportage uitgebracht (1e kwartaal 2015). Verder ontvingen we Marap Q3
2016: twee A4’tjes over jeugd, vooral financieel en een aantal tabellen landelijke en bovenregionale
zorg. Voorts de rapportage 2e kwartaal 2017 waarin minimale informatie over Jeugd.
De informatie is veelal van financiële aard.
Wij pleiten ervoor gemeenteraad en participatieraad in de toekomst tijdig en zo volledig mogelijk te
informeren. Op die manier kan de gemeenteraad zijn controlerende taak goed uitoefenen en kan de
participatieraad tijdig advies uitbrengen. Na een verhelderend gesprek op het gemeentehuis lijkt de
informatievoorziening voor de participatieraad thans beter gestroomlijnd.

Wij hopen u met dit advies, ten dienste van de inwoners van Putten, vooral de kwetsbare jongeren,
van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Jaap Plomp
Secretaris.

