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Geacht College,
De Participatieraad heeft op 14 mei het voorstel besproken.
Allereerst onze complimenten voor het vele werk dat voorafgegaan is aan het voorliggend voorstel en
bijlagen.
Door het bijwonen van de bijeenkomsten, die de gemeente in 2012 heeft georganiseerd en het
maandelijks overleg met de ambtenaren vanaf januari 2013, waar wij ook onze input geven, zijn we
aardig op de hoogte van het functioneel ontwerp jeugdzorg.
Inherent aan de fase in het proces is het voorstel nog heel algemeen, abstract en dus weinig concreet.
We zien dan ook uit naar de concretisering door de werkgroepen, waaruit waarschijnlijk meer
duidelijk wordt wat de betekenis is voor de jeugd. Voornamelijk het in beeld brengen van het huidig
aanbod jeugdzorg is belangrijk om later bij de evaluaties te kunnen beoordelen of de hele “operatie”
financieel en vooral inhoudelijk de gewenste resultaten heeft gehad.
Wij begrijpen uit het voorstel dat het monitoren regionaal geregeld wordt. Wij hopen dat de
Hilvarenbeekse gegevens daarin goed tot hun recht komen. De aanlevering van de gegevens van het
lokaal aanbod en vraag zullen vanuit Hilvarenbeek moeten gebeuren. Omdat het monitoren bij de
gemeente Hilvarenbeek niet altijd goed is uitgevoerd hopen wij dat daar in de toekomst veel aandacht
aan wordt besteed. Voor wat betreft aanvullende gegevens verwijzen we alvast naar de CIZ
rapportage over AWBZ begeleiding jeugd/jongeren 0-17 jaar Hilvarenbeek
Op bladzijde 2 (At/mE) missen wij als eerste punt preventie dat ons inziens vooraf gaat aan alle
volgende punten.
We denken daarbij aan o.a. alcohol/drugsbestrijding en voorkoming (kleine) criminaliteit, waarbij
verschillende organisaties betrokken zijn. Wij zien graag in het kader preventie als eerste punt
genoemd zowel onder lokaal als regionaal.
Bij signalering (bladzijde 2 A) vragen wij uitdrukkelijk aandacht voor de privacy van burgers. Bij
professionele organisaties is het omgaan met privacy vastgelegd. Met de inzet van vrijwilligers is het
niet vanzelfsprekend dat privacy geëerbiedigd wordt. Zeker in een klein dorp als het onze moet
voorkomen worden dat burgers gestigmatiseerd worden. Wij pleiten er voor dat de voorlichting over
privacy lokaal gebeurt en toegevoegd wordt in het kader bij Signalering.
Vermeld wordt dat de gemeente contracten aangaat met één of meerdere aanbieders. Wij dringen er op
aan dat de mogelijkheid blijft bestaan om via een PGB een grotere keuzevrijheid te bieden dan de
gecontracteerde aanbieder(s). Dat betekent dus: de jeugd/opvoeders eigen regie geven. En bij een
sturende cliënt hoort een volgende financiering. Daarbij hoort ook dat cliënten niet verplicht worden
gesteld alleen in eigen gemeente hulp te accepteren.
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Wij kunnen ons voorstellen dat er spanningen zullen zijn (komen) tussen voorgenomen regionaal en
lokaal beleid en uitvoering daarvan, zeker als er sprake is van geld en de macht van het getal.
Met wat nu in het kader als lokaal wordt omschreven zijn we het eens.
We vragen ons af of wat nu onder “lokaal”gerubriceerd staat ook werkelijk gewaarborgd is, zodat niet
later de lokale invulling ondergeschikt wordt aan het grotere geheel.
Wij pleiten ervoor dat vooraf prioriteiten gesteld worden in zaken waar de gemeente Hilvarenbeek
geen of nauwelijks compromissen wenst te sluiten in geval het gemeentelijk beleid niet geheel
overeenkomt met de regionale besluitvorming.
Wij zijn dit advies begonnen met u te complimenteren met het vele en goede werk dat verricht is door
u en de ambtenaren.
Er moet nog heel veel werk gedaan worden. Zoals we al eerder hebben aangegeven maken wij ons
echt zorgen over de capaciteit van het ambtelijk apparaat.
Dit wordt een tijd van creativiteit, innovaties en efficiencystrategieën. Wij hopen dat u deze begrippen
ook toepast op het gehele gemeentelijk apparaat omdat we deze aspecten er onvoldoende in
terugvinden. Het is zaak om met creatief denken de gemeentelijke daadkracht te vergroten.
De Participatieraad wenst u succes met de voortgang en uitvoering van het beleid.
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