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Aan het college van burgemeester en wethouders  

en de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar. 

Johan de Wittstraat 45, 

2240 AL Wassenaar.  

 
        Wassenaar, 21 mei 2021. 
        mewissen@casema.nl  
 

Betreft: reactie/ advies inzake Raadsbesluit Kostenbesparende maatregelen Jeugdhulp, van 1 april 2021  

Geachte dames en heren, 

De Adviesraad Sociaal Domein (Wassenaar) heeft met belangstelling kennisgenomen 

van bovengenoemd Raadsbesluit. Hoewel we bij dit traject tot besluitvorming niet 

eerder zijn betrokken, herkennen we onze eerder uitgebrachte adviezen, met name in 

de aangenomen motie over de Regiefunctie Jeugdzorg met de opdracht de inrichting 

van een Sociaal Kernteam. De aanbeveling die we hierbij doen is dat de 

verantwoordelijkheden en taken met de daarbij behorende bevoegdheden voor alle 

betrokkenen duidelijk zijn aangegeven en dat de expertise van de huidige 

professionele hulpverleners geborgd blijft voor de Wassenaarse integrale aanpak die 

de Jeugdwet nastreeft. 

De ASD onderschrijft het besluit om het Afwegingskader Zorginzet te intensiveren in 

samenwerking met alle verwijzers. Wel spreken wij zorg uit dat de uitvoering daarvan 

niet gehinderd wordt door nieuwe en belastende bureaucratie. Wij onderschrijven de 

wens naar duidelijker afbakening tussen jeugdhulp en hulp die vanuit onderwijs kan 

worden geboden, in samenhang met de inzet van het Sociaal Kernteam.  

Onder punt 2 en 2b van het Voorstel aan de Raad wordt gesteld: “2. Een stevige extra 

investering te doen om: (………) b. Wanneer doorverwijzing naar geïndiceerde zorg 

noodzakelijk is, deze zorg zo sober en doelmatig mogelijk te verlenen;” Hoe wordt die 

doelmatigheid gedefinieerd en op welke wijze worden de kosten daarvan gemonitord? 

Wij adviseren dat in alle gevallen het welzijn/perspectief van de jeugdige cliënten de 
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belangrijkste factor zal zijn en dat bij resultaatgerichte monitoring op behandeldoelen 

het welzijn van de jeugdige centraal staat.  

Het verplaatsen van de jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang en BSO is een 

maatregel die inderdaad kan leiden tot een bredere toegankelijkheid en meer 

passende en inclusieve kinderopvang. Ons advies is om hoge eisen te stellen – in 

overleg met de ouders - aan de kwaliteit van de begeleiding die door de samenstelling 

van de inclusieve instroom meer zal vragen van de professionals.   

Rest ons nog waardering uit te spreken voor de uitwerking van dit raadsbesluit. Wij 

blijven graag betrokken bij het plan van uitvoering om de ambities en de genoemde 

maatregelen te realiseren.  

Met vriendelijke groet, 

Eric Bloemkolk, voorzitter      

Marianne Mewissen, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


