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Geachte heer of mevrouw, 
 

 
 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor het uitgebrachte advies op het voorstel impuls Jeugd en Wmo 

dat ons college ter besluitvorming heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

In december vroegen wij het kernteam Jeugd van de participatieraad mee te lezen met het voorstel 

‘impuls Jeugd en Wmo’. De opmerkingen van het kernteam hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in de 

stukken die nu ter besluitvorming voorliggen. Daarnaast hebben wij u gevraagd advies uit te brengen 

over het definitieve voorstel, zodat de gemeenteraad dit advies kan betrekken bij 

de besluitvorming.  

 

Wij onderschrijven de door u gegeven reactie dat de kosten in het Sociaal Domein doorstijgen, maar 

vooral ook dat de kwaliteit van de zorg onder druk staat. Wij maken ons daar net als u grote zorgen 

over. Daarom vind ons college dat ingrijpen op de korte termijn noodzakelijk is, en willen wij niet 

wachten op de hervormingsagenda vanuit het Rijk zoals u terecht op merkt. Wij denken dat we met de 

voorgestelde maatregelen een impuls kunnen geven aan de al ingezette koers. Met name de inzet op 

het versterken van de sociale basis (het normale leven van kinderen, jongeren en hun ouders) is en 

blijft naar onze mening noodzakelijk om te voorkomen dat de vraag naar maatwerk nog verder stijgt.  

 



U noemt in uw advies ook twee kanttekeningen bij het voorstel, waarop wij willen reageren. U geeft 

aan dat jongerenparticipatie meer aandacht zou moeten krijgen dan nu wordt voorgesteld. Wij vinden 

inzet op jongerenparticipatie net als u van groot belang. Het vanuit de impulsgelden voorgestelde 

bedrag is dan ook bedoeld om een extra impuls te geven aan jongerenparticipatie, bovenop datgeen 

de gemeente en partners (zoals het jongerenwerk) al doen. Wij willen daarbij met name aandacht 

besteden aan de inzet van jongerenparticipatie bij de kinderen, jongeren en ouders die minder 

vanzelfsprekend in beeld zijn. Zo willen we onder andere een begeleider inzetten die actief en gericht 

jongeren (en/of hun ouders) betrekt bij het toetsen van de uitvoerbaarheid van de voorgestelde 

maatregelen. Maar ook andere manieren om jongeren beter te betrekken bij ons beleid willen wij 

onderzoeken. Wij werken graag samen met u uit op welke wijze wij dit het beste concreet vorm 

kunnen geven. Wij denken aan deze extra inzet, bovenop de al beschikbare inzet, voldoende te 

hebben. Wij zullen de inzet monitoren. Mocht blijken dat er meer inzet nodig is dan komen wij hier in 

de 2e tranche impuls Jeugd/Wmo op terug. 

 

Tot slot vraagt u zich af of aanwending van een deel van de jeugdmiddelen voor monitoring, sturing en 

extra capaciteit noodzakelijk is. Ons college is van mening dat dit (beperkte) uitvoeringsbudget 

noodzakelijk is voor het implementeren, uitvoeren en bijsturen van de maatregelen. Het budget voor 

de doorontwikkeling van monitoring (en sturing) is noodzakelijk om de effectiviteit van de maatregelen 

te meten maar ook om te voldoen aan de (extra) monitoringsafspraken die vanuit het Rijk en in de 

regio gemaakt zijn. Het betreft incidenteel budget, voor de duur van 1 jaar. 

 

Wij zijn al met al blij dat u positief op het voorstel adviseert. Uiteraard betrekken wij u bij de uitvoering 

van deze maatregelen en bij de verdere uitwerking van de lange termijn maatregelen op basis van de 

hervormingsagenda Jeugd en de nog op te stellen maatschappelijke agenda 2022.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

   

drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer 

gemeentesecretaris                       burgemeester  

 

 

 


