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Hilvarenbeek 30 oktober 2017 
 
Aan het college en de gemeenteraad Hilvarenbeek 
 
Betreft: advies inzake koersdocument Jeugdhulp 2018 
 
Geacht college, geachte gemeenteraad, 
 
 
In december 2017 staat besluitvorming over het koersdocument Jeugdhulp op de agenda van de 
gemeenteraad. De voorbereidingen daarvoor zijn al in het voorjaar gestart in de samenwerking van de 9 
Hart van Brabant gemeenten. 
Vanuit onze Participatieraad is ook in het voorjaar het initiatief genomen om de sociale raden of 
participatieraden (adviesraden) bij elkaar te brengen om te overleggen over een gezamenlijke aanpak 
van advisering over het koersdocument Jeugdhulp. In april heeft wethouder Roks, als voorzitter van de 
bestuurscommissie Jeugdhulp, aan vertegenwoordigers van de adviesraden uit de regio een uitvoerige 
toelichting gegeven over de ontwikkelingen op dit terrein en over de samenwerking in HvB verband. 
Deze toelichting is zeer gewaardeerd, net als de toezegging van voorzitter Roks dat de adviesraden 
intensief betrokken zouden worden bij de totstandkoming van het koersdocument.  
In juli hebben ambtelijk medewerkers een uitvoerige toelichting gegeven over de inhoud van het 
koersdocument, waarna de adviesraden zich gebogen hebben over een gezamenlijke preadvies. Eind 
augustus is dat preadvies tot stand gekomen en onderschreven door alle betrokken adviesraden. 
Vervolgens heeft de bestuurscommissie hierop gereageerd, waarbij vragen en opmerkingen die nog 
vanuit verschillende gemeenten gesteld waren, per afzonderlijke gemeente beantwoord zijn. Op verzoek 
van de gezamenlijke adviesraden is er nog overleg geweest met voorzitter Roks over de reactie van de 
bestuurscommissie op het preadvies. Daarmee is het regionale traject afgesloten. Wij kijken er tevreden 
op terug.  
In deze fase van de besluitvorming zijn de colleges en gemeenteraden aan zet. De adviesraden hebben 
afgesproken het regionale preadvies als basis te nemen voor het uitbrengen van een lokaal advies, met 
zo nodig lokale aanvullingen. 

De Participatieraad Hilvarenbeek neemt het regionale preadvies als kern van het uit te brengen 

advies inzake het koersdocument Jeugd(hulp). De antwoorden op onze aanvullende vragen geven 

geen aanleiding om daarover nog te adviseren. Wel willen wij nog eens onderstrepen dat de 

gewenste cultuurverandering veel inzet vergt en dus ook capaciteit, tijd en geld. In Eersel wordt 

dat als volgt verwoord door de verantwoordelijke wethouder:”… maar om interprofessionele 

samenwerking in de praktijk goed te laten verlopen, dat vraagt enorme inzet.” en deze bestuurder 

“zag dat de stap van een visie op papier naar de praktijk een lastige was: “Professionals hadden 
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een beeld van het werk dat de ander deed, maar echt samenwerken en van elkaars kwaliteiten 

gebruik maken, dat is nog wat anders. Een serieuze beweging naar voren maken is best lastig”.  

Wij zijn van mening dat een dergelijke inzet meer vergt dan een aantal keren per jaar overleggen 

met opdrachtnemers. De gemeenten dienen hierin het voortouw te nemen en de beoogde 

verandering van werkwijzen projectmatig aan te pakken. 

Nu wij zien dat de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet steeds meer naar elkaar groeien en op 

elkaar aansluiten opteren wij voor een integrale aanpak. 

Met vriendelijke groet namens de Participatieraad 

Leon Bertens (voorzitter) 

 


