
Adviesaanvraag van de gemeente aan de Adviesraad sociaal 

domein. 

 

 

Algemeen 

Datum   : 24 oktober 2016 

Onderwerp : adviesaanvraag 

Contactpersoon : Teun van Noorloos 

Agendapunt  : 

 

Doel 

☐  Ter overleg/raadpleging 

☒  Ter advisering 

☐  Ter voorbereiding op participeren/coproduceren 

 

Fase in het beleidsproces 

☐  Agendavorming 

☐  Beleidsontwikkeling 

☒  Inspraak en advies 

☐  Bestuurlijke besluitvorming 

☐  Uitvoering 

☐  Evaluatie 

 

 

Reactie van Adviesraad Sociaal Domein uiterlijk: 25 november 2016 

 

 

Toelichting op de adviesaanvraag 

 

Onderwerp van advies(aanvraag):  

Regionaal preventief jeugdbeleid 

 

Achtergrond en reden advies(aanvraag): 

De grootste succesfactor van de decentralisaties in het sociaal domein is preventie. Door inwoners 
nog beter in staat te stellen zichzelf en hun eventuele gezin te laten ontwikkelen tot zelfstandige 
participerende burgers, kan veel curatieve inzet achterwege blijven. Daarnaast zijn 
solidariteitsafspraken gemaakt tussen de 6 RNV gemeenten en dat vergt aan de preventiezijde een 
gelijkmatige inzet over de 6 gemeenten. Daarom is regionaal besloten om afspraken te maken over 
preventie op het gebied van het jeugddomein.  
 
Op een of andere wijze geven alle 6 de regio gemeenten beleidsmatig uitvoering aan preventief 
jeugdbeleid. Deze borduren allemaal voort op bovenstaande missie, visie, ambitie en soms ook de 
speerpunten. Er zijn in de gemeenten meerdere indelingen gemaakt om het preventieve veld in te 
delen. Hier is gekozen voor de meest voorkomende indeling om de overeenkomsten en soms 
verschillen tussen de gemeenten in beeld te brengen. 
Ten eerste zou je moeten komen tot hetgeen onder preventie verstaan wordt. Dit kan te maken 
hebben met de basale preventie: hoeveelheid groen in de wijk, speelgelegenheid, sport- en spel en 
recreatieve voorzieningen. Maar ook in voorzieningen als buurthuizen, religieuze instanties, 
sporthallen, gymzalen, etc.  



Het is dus niet eenvoudig om duidelijke afspraken te maken over gelijkwaardige inzet in het 
preventieve jeugddomein. Wat willen we meten? Hoe moet je dit meten? Wat geen begaanbare weg 
lijkt is: 

- Meten in aantallen basisvoorzieningen; 
- Meten in m2 voorzieningen in binnen- en buitenruimte; 
- Meten in ondersteunend aanbod voor ouders en kinderen/jongeren. 

 
Het gemeenschappelijk uitgangspunt is de missie, visie en ambitie. Bij de solidariteit is al afgesproken 
(Nota sturing- en bekostiging) dat er een bestuurlijk gesprek volgt indien een gemeente herhaaldelijk 
gebruik moet maken van de solidariteit van de andere gemeenten. De afspraken met betrekking tot 
preventie in het jeugddomein kunnen dan gebruikt worden om te bespreken in welke mate deze 
afspraken nagekomen zijn. Dit is geen exacte meting van cijfers en getallen, maar geeft wel inzage in 
de mate van inspanningen van een gemeente en waar kansen liggen om verbeteringen aan te 
brengen. Want ondanks de eenduidigheid van deze regio op de Noord Veluwe zitten er toch 
aanzienlijke verschillen tussen de inwoners van iedere gemeente en op welke wijze zij ondersteuning 
nodig hebben op het gebied van opvoeden en opgroeien. 
 
Daarom is gekozen voor het werken met beschermende- en risicofactoren. Deze benaming wordt al 
in een gedeelte van de 6 gemeenten gebruikt. De factoren worden niet gekwantificeerd in aantallen 
of iets dergelijks maar als richting waarheen gewerkt moet worden. 
 
We beschrijven risico- en beschermende factoren per leefgebied. Dit wordt het gezamenlijk 
uitgangspunt voor de 6 gemeenten. Vanuit deze vast te stellen factoren wordt de komende jaren in 
de 6 gemeenten gewerkt, na instemming over deze factoren. Het is niet haalbaar om nog 
weegfactoren toe te voegen aan deze factoren. Het is namelijk heel lastig een smart-weegfactor per 
onderdeel vast te stellen. En indien dit al enigszins mogelijk zou zijn, moet er ook nog in een 
bepaalde frequentie per gemeente gewogen worden per onderdeel. Dat achten we niet haalbaar. 
We kunnen beter inspanningsverplichtingen afspreken over deze factoren. Dat geeft meer ruimte 
aan de gemeente en geeft geen nieuwe bureaucratische/administratieve lasten. De lokale 
preventieve inzet komt ook pas echt in beeld indien er met betrekking tot de solidariteit grote 
verschillen tussen de gemeenten optreden. 
 

De beoogde resultaten van het voorgestelde beleid: 

Een regionaal preventief jeugdbeleid dat uitvoering geeft aan de reeds vastgestelde 

regionale beleidskaders en dat door middel van monitoring een minimale 

inspanningsverplichting kan weergeven per gemeente. 

 

Concrete adviesvragen 

Kunt u instemmen met de bijgevoegde advisering. 

 

Aanvullend: 

 

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein: 

De portefeuillehouders Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen instemmen met 

de zes geformuleerde adviezen, zoals die met de zes gemeenten zijn opgesteld.  

 

Daarnaast zijn de portefeuillehouders Jeugd benieuwd hoe de aansluiting is 

georganiseerd met de ketenpartners en de GGZ-Jeugdaanbieders en de huisartsen, gelet 

op het feit dat in deze notitie wordt uitgegaan tot 23 jaar. De grens voor de gemeente 

ligt immers op 18 min. De gemeente geeft aan dat hier een warme overdracht mee plaatsvindt en 



dat er goed wordt afgestemd wat er met deze jongeren gebeurt. In sommige gevallen is de 

volwassenzorg binnen de GGZ een goede keus en in sommige gevallen niet. 

 

De portefeuillehouders Jeugd vinden het een goed initiatief dat er een gezamenlijk plan 

met omliggende gemeenten wordt opgesteld. Het is raadzaam om een side-letter op te 

stellen, met daarin de lokale situatie en een overzicht met de aandachtspunten m.b.t. de 

beschermende en risicofactoren voor gemeente Oldebroek. Zo kan de Adviesraad Sociaal 

Domein dit specifiek blijven volgen voor gemeente Oldebroek en is het tevens voor 

iedereen inzichtelijk. Neem dit mee in advies zes: basisset monitoringgegevens 

 

Bij de basale preventie als voorzieningen adviseren de portefeuillehouders Jeugd om te 

kijken of er particuliere initiatieven zijn die een bijdrage kunnen leveren aan deze 

voorzieningen. Denk hierbij aan sportscholen, loopgroepen, dansscholen en inloophuizen 

voor jongeren. Beloon daarmee ook burgerinitiatieven of sportverenigingen, vergelijkbaar 

met de subsidiemogelijkheden binnen Oldebroek voor mekaar: de subsidieregeling 

nieuwe initiatieven. De portefeuillehouders Jeugd zijn van mening dat dit ook op 

bestaande initiatieven mogelijk moet zijn. 

 

Ten aanzien van de Triple P (Positief Opvoeden) vinden de portefeuillehouders Jeugd dit 

een belangrijk punt. Het begint in de basis met positief opvoeden, hetgeen aan de bron 

van elk gezin zou moeten staan. 


