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Betreft:

Gevraagd advies m.b.t. het onderwerp vaststellen van de verordening
Jeugdhulp 2021

Inleiding/aanleiding
- De gemeente wil de verordening Jeugdhulp 2015 wijzigen en opnieuw
vaststellen vanaf het jaar 2021. De voorliggende concept-verordening 2021 is
vorm gegeven via regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot
jeugdhulp.
- Vanwege de herindeling van de gemeente Vught met het kerndorp Helvoirt
van de gemeente Haaren wordt de verordening Jeugdhulp pas vastgesteld in
januari/februari 2021.
- Het voorliggende Advies van de ASD kan worden meegenomen in het
regionaal verwerken van de adviezen van de betrokken adviesraden daar het
bij de gemeente Vught aangeboden is vooraf aan 25 oktober 2020.
- De concept-verordening 2021 bevat geen nieuw beleid maar kent alleen
tekstuele wijzigingen die betrekking hebben op de nieuwe inkoop en de
daarbij behorende inkoopproducten
Probleemstelling
- De adviesraad voor het Sociaal Domein is gevraagd door de gemeente een
advies uit te brengen over de concept-verordening Jeugdhulp 2021 van de
gemeente Vught.
Onderzoeksmethode/ wijze van aanpak
- De adviesraad heeft de werkgroep Jeugd gevraagd een advies vorm te
geven.
- Deze werkgroep heeft de concept-verordening bestudeerd en de daarnaast
gegeven informatie van de betrokken beleidsambtenaar.
- Ook heeft de werkgroep de in dit jaar ingewonnen informatie bij de
doelgroep meegenomen in dit advies.
- Daarnaast heeft de werkgroep het "Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder
verblijf" en "Stappenplan Jeugdhulp Noord-Oost Brabant" bestudeerd.

Advies
-

Daarbij dient opgemerkt dat ook hierbij het gemis zich doet voelen dat er
onvoldoende kengetallen beschikbaar zijn van de gemeente Vught wat betreft
Jeugdhulp.

Bevindingen
De concept-verordening Jeugdhulp geeft geen nieuw beleid en kent enkel tekstuele
wijzigingen die betrekking hebben op de nieuwe inkoop en de daarbij behorende
inkoopproducten. Wij kunnen daarom instemmen met de wijzigingen in de
verordening.
Tekstueel is deze verordening niet gemakkelijk leesbaar voor elke inwoner van
Vught. Het zou aan te bevelen zijn dat de tekst – of onderdelen daarvan – een
leesbare vertaling krijgt voor de inwoners van Vught.
Daarnaast nog het volgende. Medio 2020 hebben wij met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen een zestal aanbevelingen met betrekking tot Jeugd
gepubliceerd via het Klaverblad (zie bijlage). Deze hebben wij “opgehaald” bij de
doelgroep.
Vanwege de steeds maar voortdurende pandemie willen wij van de gelegenheid
gebruik maken om enkele gevolgen van deze pandemie bij uw college nogmaals
onder de aandacht te brengen. Kwetsbare jongeren dreigen nu nog meer uit beeld te
geraken en daarom zou het goed zijn dat in Vught de hulpverlening een meer
“outreachende” inzet zou doen op deze doelgroep. Tevens zal de Coronacrisis de
armoede onder inwoners doen toenemen. Dit zal voor een aantal kinderen gevolgen
hebben en dit vraagt om een aanvulling op het gemeentelijke armoedebeleid.
Conclusies en aanbevelingen
- Wij stemmen in met de voorgestelde wijzigingen opgenomen in de conceptverordening Jeugdhulp 2021.
- De tekst van de verordening Jeugdhulp 2021 – of onderdelen daarvan – een
leesbare vertaling te geven zodat de inhoud van de verordening voor alle
inwoners van Vught begrijpelijk wordt.
- Vanwege de voortdurende Coronacrisis voor de kwetsbare jongeren een meer
“outreachende” aanpak te organiseren door de hulpverlening.
- De pandemie veroorzaakt toenemende armoede onder een groep inwoners
van de gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderen en dit vraagt om
een aanvulling op het gemeentelijk armoedebeleid.
Uw reactie op dit advies stellen wij zeer op prijs.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Vught,
Naam
René van Vugt
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