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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis
Portefeuillehouder, wethouder J. Werkman.
CC: Richard Schriemer, beleids- en contactambtenaar Sociaal Domein en RMDO
Onderwerp: Adviesreactie RMDO op Nadere Regels Verordening Jeugdzorg Gemeente Sluis
2021
Datum: 26 november 2020
Geachte wethouder Werkman, geacht College,
Met deze brief stuurt de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling
(RMDO) u de adviesreactie op de door u beschikbaar gestelde conceptnotitie over de Nadere
Regels van de Verordening Jeugdzorg gemeente Sluis 2021.
Deze adviesreactie is tot stand gekomen samen met de Koepel Zorg en Welzijn van de RMDO.
Wij waarderen de bereidwillige en snelle medewerking van de gemeente door de notitie over
de Nadere Regels tijdig beschikbaar te stellen voor het opstellen van een adviesreactie. Dit
kort nadat wij op 28 oktober 2020 onze adviesreactie hebben gestuurd op de aanpassing van
de Verordening Jeugdzorg 2021, waarin de Artikelen 5 t/m 8 sprake is van latere uitwerking
van de Nadere Regels.
In de RMDO adviesreactie op de Verordening spraken wij onze zorg uit dat zonder kennis van
deze Nadere Regels er geen goede en volledige beoordeling kan worden gevormd over de
gehele inhoud van de concept Verordening Jeugdzorg 2021.
De RMDO stelt op prijs dat aan onze zorg gehoor is gegeven en wij samen met de Koepel Zorg
en Welzijn in staat zijn gesteld een meer volledige adviesreactie op te stellen.
De RMDO meent dat de Nadere Regels, weliswaar opgesteld met vakjargon en juridische
zorgvuldigheid, op zich duidelijk en begrijpelijk zijn. Naar onze mening bieden zij een goede
en op de praktijk gerichte uitwerking zijn van de concept Verordening Jeugdzorg 2021. Samen
vormen zij een volledig document dat inzichtelijk maakt hoe het college de komende jaren de
jeugdzorg wil toepassen en uitvoeren.
Bij de beoordeling door de RMDO zijn de uitgangspunten en doelstellingen vastgesteld in het
Beleidsplan Sociaal Domein 2021 en Krachtig Verbonden 2021 in relatie to jeugdzorg leidend
geweest.
De RMDO meent dat het gestelde doel “We zetten jeugdzorg in, zo dicht mogelijk in of bij de
thuis situatie” in de Nadere Regels voldoende is uitgewerkt en wij rekenen erop dat deze ook
zodanig worden toegepast.
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Ook het uitgangspunt en doel “Effectieve en efficiëntere zorginterventie in de
jeugdbeschermingsketen” krijgt binnen de Nadere Regels naar onze mening voldoende
aandacht als het gaat over de organisatiestructuur en het procesmatig handelen.
De RMDO adviseert echter wel een regelmatige (minimaal jaarlijkse) evaluatie van deze
organisatiestructuur en processen met duidelijk vooraf opgestelde criteria.
De RMDO rekent erop dat hiermee de kwaliteit en de bewaking van de jeugdzorg goed kan
worden gewaarborgd en deze altijd leidend moeten zijn in de keuze voor het beschikbaar
stellen van de juiste zorg. Zeker gelet op de ambitieuze bezuiniging en taakstelling binnen het
Sociaal Domein van 1.7 miljoen euro in de komende periode.
Het uitgangspunt en doel “Jeugdzorg is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. We zetten in
op transformatieve doelen en normaliseren waar mogelijk”, kan de RMDO volledig
onderschrijven.
Wij zijn van mening dat de toegang tot jeugdzorg transparant, laagdrempelig en in
begrijpelijke taal moet zijn, met goede en regelmatige communicatie hierover in diverse
lokale media en via alle relevante stakeholders en betrokkenen, zoals in het onderwijs en
huisartsen, e.d., zodat alle jongeren en hun ouders in onze gemeente wanneer nodig de weg
naar jeugdzorg makkelijk kunnen vinden.
De RMDO meent dat deze aspecten voldoende terug te vinden zijn in de Nadere Regels, maar
benadrukt het grote belang deze voldoende regelmatig in de praktijk te brengen, zodat
niemand tussen wal en schip hoeft te vallen en de doelgroep goed is geïnformeerd.
De RMDO wil nogmaals onderstrepen hoe belangrijk het is een gelijkvormige aanpak van de
jeugdzorg binnen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland goed en effectief op elkaar af te stemmen,
zodat wachttijden voorkomen kunnen worden of tot een minimum kunnen worden beperkt.
Als uitvoeringsregels effectief en efficiënt op elkaar zijn afgestemd, kunnen hulpverleners van
verschillende disciplines beter met elkaar samenwerken, waardoor veel tijd wordt bespaard.
In het kader van professioneel handelen is het onzes inziens van groot belang dat er gewerkt
wordt binnen een lerende organisatie (transformatieve doelen).
Binnen de Verordening Jeugdzorg en de Nadere Regels wordt vrij uitvoerig gesproken over
“eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen of zelfredzaamheid van de burger”.
De RMDO vindt het noodzakelijk hier enkele kanttekeningen bij te maken:
Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de vraagstelling of de
burger beter is geworden van de decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten sinds 2015,
stelt het SCP o.a. dat “Hoge verwachtingen van zelfredzaamheid in veel gevallen zelfs
averechts kunnen werken en burgers juist ontmoedigen. Voor elkaar zorgen is niet iets wat
af te dwingen valt of vanzelfsprekend is”.
De RMDO deelt deze vaststelling en het baart ons zorgen dat door de taakstelling van de
bezuiniging dit ook zou kunnen gebeuren binnen de gemeente Sluis. Ondersteund door
illustrerende artikelen en reportages in de media wil de RMDO er dringend op wijzen dit
fenomeen te onderkennen en deze mogelijkheden bij de hulpvrager en hun naasten niet te
overschatten. Het is voor de jongeren van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan en de
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juiste afwegingen te maken door een volledige inventarisatie van alle (on)mogelijkheden van
de hulpvrager en zijn/haar naasten.
Met deze adviesreactie heeft de RMDO samen met de leden van de Koepel Zorg getracht u
zo goed mogelijk te adviseren m.b.t. de verdere uitwerking van de Nadere Regels horende bij
de concept Verordening Jeugdzorg gemeente Sluis 2021.
Het spreekt voor zich dat de RMDO immer bereid is, mits de ontwikkelingen rond het Covid19
virus dit (on)mogelijk maken, over dit advies in gesprek te treden met de verantwoordelijke
portefeuillehouder, beleidsadviseur en contactambtenaar Sociaal Domein om de nodige
toelichting of uitleg te geven.
Vertrouwende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij met
belangstelling uit naar uw antwoord.
Namens de RMDO, hoogachtend en vriendelijke groeten,
Rien Puyenbroek, voorzitter
Leden RMDO Koepel Zorg en Welzijn:
Wim Meijer
Suzie van Hoeve
Dementievriendelijk Sluis
Mantelzorg organisatie
Cliëntenraad Okkernoot
Ouder van GGZ cliënt en ervaringsdeskundige
Buurtzorg
Ervaringsdeskundige rolstoel gebruik,
Vrijwillige hulp
ZorgSaam
Ervaringsdeskundigen Jeugdzorg.

3

