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INLEIDING
In de vergadering van 15 december 2014 heeft uw gemeenteraad het College van
Burgemeester en W ethouders de opdracht gegeven de opvolging van de
aanbevelingen van het rapport Jeugdbeleid Albrandswaard van de
Rekenkamercommissie vóór 1 juni 2015 te concretiseren.

Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

Openingstijden

KERNBOODSCHAP

Kennis te nemen van de wijze van concretiseren van de acht aanbevelingen van de
Rekenkameronderzoek Jeugdbeleid Albrandswaard

Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:

I Aanbevelingen Rekenkamercommissie jeugdbeleid Albrandswaard

09.30 - 13.00 uur
woensdag:
13.00 - 16.30 uur
17.30 - 20.00 uur
zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:
09.00 - 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)

Uw gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rapport van de
Rekenkamercommissie Jeugdhulp overgenomen:
a: Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond vroegtijdige signalering en
zorgtoeleiding;
b: Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim;
c: Het college dient op hoofdlijnen inzichtelijk te maken wat de mate van doelrealisatie
in het nieuwe jeugdbeleid is;
d: Het college dient de raad met regelmaat te informeren over de voortgang in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
e: Investeer meer dan tot nu toe in de aansluiting van de nulde lijn op de eerste en
tweede lijn;
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f: Maak met de ketenpartners in het veiligheidsdomein goede, sluitende afspraken over
gegevensuitwisseling;
g: Voorkom dubbeling van signalerings- en toeleidingsstructuren;
h: Stel het beleid rond het Centrum voor Jeugd en Gezin als laagdrempelig inlooppunt
bij.
II Concretisering van de opvolging van de aanbevelingen
In het navolgende gaan wij in op de wijze waarop wij de aanbevelingen concretiseren.
a: Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond vroegtijdige
signalering en zorgtoeleiding
Op 17 november 2014 zijn door uw gemeenteraad het Meerjarenbeleidskader
Jeugdhulp, het uitvoeringsplan en de Verordening Jeugdhulp vastgesteld.
In dit beleid is nadrukkelijk aandacht voor de signaleringsfunctie en de lichte en
preventieve ondersteuning die vanuit het wijkteam (door de generalisten) geboden
wordt. De wijkteams zijn eenvoudig te bereiken en laagdrempelig toegankelijk.
Maatschappelijke partners uit het voorveld zijn essentiële toeleiders van
ondersteuningsvragen naar het wijkteam (wanneer de vragen het voorveld
overstijgen).
De taken van het Lokaal Zorgnetwerk 18- zijn in het nieuwe beleid volledig
geïntegreerd in de werkwijze van de wijkteams. Voor 18+ daarentegen bestaat er nog
wel een aparte structuur voor het Lokaal Zorgnetwerk, zijnde een specialisme dat door
het wijkteam betrokken kan worden wanneer dat nodig is.
In navolgend schema is de lokale structuur weergegeven.
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Aanbeveling b: Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond
voortijdig schoolverlaten en –verzuim
Momenteel werken we aan een beleidsstuk sluitende aanpak onderwijs (leerplicht,
RMC) en arbeidsmarkt en aan een notitie leerplicht / RMC. Deze documenten zijn in
de tweede helft van dit jaar gereed.
Doelstelling van het huidige (regionale RMC-) beleid is om het aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters elk schooljaar met 10% te verminderen. Naast de kerntaken van het
beleid (trajectbegeleiding voortijdig schoolverlaters, ketenregie voor inspanningen voor
jongeren van 18-23 jarigen), zijn voor 2015 de volgende activiteiten benoemd:
1. Preventieve aanpak van verzuim en uitval;
2. Intensiveren samenwerking tussen de steunpunten en binnen de subregio’s;
1
3. Borging maatregelen vsv -convenant;
4. Nieuw Rijksbeleid (focus op vakmanschap, kwetsbare jongeren).
Aanbeveling c: Het college dient op hoofdlijnen inzichtelijk te maken wat de
mate van doelrealisatie in het nieuwe jeugdbeleid is
In onze brief van 30 september 2014 gaven wij aan U via periodieke
informatierapportages op de hoogte stellen van onder meer de mate van doelrealisatie
in het nieuwe jeugdbeleid. In het door U vastgestelde meerjarenbeleidskader 2.0
Jeugdhulp 2015-2018 zijn de doelstellingen van het beleid opgenomen. Tevens is in dit
beleidskader beschreven op welke wijze de gemeente Albrandswaard zal sturen op
het nieuwe jeugdhulpstelsel, waarbij ingegaan is op de daarbij te hanteren output- en
outcomecriteria. De systematiek hiertoe is uitgewerkt in de stadsregionale proeftuin
Nieuwe W aterweg. Momenteel wordt deze systematiek verder doorontwikkeld en
geïmplementeerd. In juni 2015 organiseren wij een informerende
‘kwartaalbijeenkomst monitoring 3D’ voor uw gemeenteraad .
Aanbeveling d: Het college dient de raad met regelmaat te informeren over de
voortgang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er een regionale en een
lokale aanpak. Veilig Thuis is de organisatie die in de regio Rotterdam Rijnmond
verantwoordelijk is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis heeft een advies- en meldpunt. Bij dit advies- en meldpunt komen alle meldingen
en signalen van politie, burgers en professionals binnen. Veilig thuis gaat daar
vervolgens mee aan de slag. Ook is Veilig Thuis regioteams aan het oprichten. Deze
1
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worden operationeel per 1 juli 2015. Deze regioteams zullen nauw aansluiten bij onze
wijkteams. Op moment van schrijven worden daar samenwerkingsafspraken over
gemaakt. Wanneer Veilig Thuis niet de aangewezen partij is om met een melding aan
de slag te gaan, zullen zij dit doorzetten naar de lokale wijkteams. W anneer er sprake is
van vertrouwelijke politiegegevens zullen zij samenwerken met onze lokale structuren.
Deze lokale structuur bestaat natuurlijk uit onze wijkteams, maar ook uit de LZN/LTHG
en GOSA-functionarissen. Ook zij hebben een rol wanneer het gaat om veiligheid van
jeugd en volwassenen. LZN/LTHG gaat aan de slag met dwang- en drang m.b.t.
huiselijk geweld bij volwassenen. W anneer het wijkteam signaleert dat er kinderen in
het spel zijn komt het Jeugdbeschermingsplein, binnen het civiele kader, in actie. De
GOSA-functionaris is binnen de lokale structuur actief op het terrein van dwang- en
drang voor jeugdigen, binnen het strafrechtelijke kader.
Aanbeveling e: Investeer meer dan tot nu toe in de aansluiting van de nulde lijn
op de eerste en tweede lijn
In het eerder genoemde meerjarenbeleidskader is het belang beschreven van de
aansluiting van de nulde op de eerste en tweede lijn en de wijze waarop dat
geïmplementeerd wordt.
Effectieve (sluitende) ondersteuning van jeugdigen en gezinnen vraagt om intensieve
samenwerking met het netwerk in de leefomgeving. De jeugd- en gezinscoaches
hebben een sterke relatie met de pedagogische gemeenschap. Ze zijn verbonden met
diverse organisaties in de wijk zoals buurtverenigingen, sportverenigingen, scouting,
opbouwwerk, geloofsgemeenschappen en buurt- en clubhuiswerk. Zij bouwen hierdoor
geleidelijk aan specifieke kennis over de wijk op en krijgen binding met de wijk. Vanuit
deze positie kunnen zij, samen met onze wijkregisseurs, de sociale samenhang
versterken en zorg dragen voor collectief maatwerk.
Het gaat hierbij niet alleen om kennis over wie waar welk aanbod heeft, maar ook om
het opbouwen van (duurzame) relaties in de buurten / wijken van Albrandswaard,
zowel met professionals als vrijwilligers. Naast de eigen expertise die jeugd- en
gezinscoaches (generalisten) uit het wijkteam hebben, heeft iedere generalist een
specifiek aandachtsgebied, zoals onderwijs, huisartsen, informele zorg en het
jongerenwerk.
Het opbouwen van relaties vanuit het wijkteam geldt nog in sterkere mate voor de
basisvoorzieningen in het algemeen en voor kernpartners (zoals het consultatiebureau,
de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het onderwijs en de huisarts) in het
bijzonder. Bij elkaar zien zij in principe alle kinderen en vormen daardoor de
belangrijkste vind– en werkplaats. De jeugd- en gezinscoaches zijn als voorpost van
het team verbonden aan één of meerdere basisvoorzieningen en maken daar
onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Op deze manier ontstaat een onderlinge
vertrouwensband, is te allen tijde duidelijk wie aanspreekpunt is en is de toegang tot
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het wijkteam laagdrempelig. Zeker in de eerste jaren zal het wijkteam een duidelijk
adviserende en sturende rol hebben bij het ondersteunen van het voorveld en bij het
inzetten van de jeugdhulp. Voor alle betrokkenen betekent de invoering van het nieuwe
stelsel ook een nieuwe werkwijze. Aangezien deze behoorlijk anders georganiseerd is
én een ander accent heeft, zal invoering van de nieuwe werkwijze tijd kosten. Na
verloop van tijd zullen professionals uit de basisvoorzieningen steeds beter kunnen
beoordelen of inzet van het wijkteam wel of niet noodzakelijk is.
Daarnaast is er een notitie ‘vrijwillige inzet Albrandswaard’ opgesteld waarin het
versterken van het vrijwilligerswerk én de ondersteuning van mantelzorgers centraal
staat. Door een krachtig informeel netwerk kan er laagdrempelige ondersteuning
geboden worden in de eigen omgeving van de cliënt.
Aanbeveling f: Maak met de ketenpartners in het veiligheidsdomein goede,
sluitende afspraken over gegevensuitwisseling

Er zijn diverse partijen binnen het veiligheidsdomein waarmee gegevensuitwisseling
plaatsvindt. Denk aan de samenwerking en uitwisseling met:
1. Veiligheidshuis (strafrechtelijk kader)
2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling)
3. Jeugdbeschermingsplein (drang- en dwangmaatregelen)
Aansluiting op CORV:
CORV is de voorziening die er voor zorgt dat gemeentelijke instellingen (in ruime zin)
berichten met het justitieel netwerk kunnen uitwisselen (de Raad voor de
kinderbescherming, het OM, de politie e.d.).
Er zijn verschillende CORV-berichten. De routering van deze CORV berichten is
volledig ingericht. Hiermee is de communicatie met de Raad voor de
Kinderbescherming, politie/justitie keten op de door het Rijk voorgeschreven wijze
mogelijk.
Met Veilig Thuis zijn er tevens concrete werkafspraken gemaakt over wederzijdse
contactpersonen en de routering van politiezorgformulieren.
Aansluiting Jeugdbeschermingsplein
Voor de informatie-uitwisseling van het jeugdbeschermingsplein is er een bijlage
toegevoegd aan het ‘samenwerkingsprotocol Gemeente – RvdK en Gemeente –
Gecertificeerde Instelling’ met daarin de opgenomen werkafspraken rondom het
jeugdbeschermingsplein.
De protocollen zijn in december 2014 door de colleges vastgesteld.
De werkafspraken voor de samenwerking met het JB-plein zijn af en worden in de
vergadering van de begeleidingscommissie JB-plein van juni vastgesteld.
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SISA
Daarnaast is de SISA-registratie een instrument dat de matching van signalen omtrent
inzet van interventies rondom een jeugdige borgt.
•
Er is een nieuw convenant SISA in ontwikkeling. Deze wordt naar verwachting
binnenkort bestuurlijk vastgesteld.
•
Er is een convenant tussen samenwerkende gemeenten én de Raad voor de
Kinderbescherming. Met als doel:
o dat alle convenantpartijen werkzaam in de domeinen jeugdhulp,
(geestelijke) gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, politie en justitie
onder andere tot taak hebben het welzijn van jeugdigen te
bevorderen;
o dat het in het kader van deze taak voor tijdige en effectieve
interventies noodzakelijk is dat signalen van verschillende
professionals en instellingen over jeugdigen die het risico lopen in
hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar
volwassenheid te worden belemmerd, bij elkaar worden gebracht om
zo tot afstemming en tot een gezamenlijke aanpak te komen, gericht
op het wegnemen of terugbrengen van de risico’s en belemmeringen.

Aanbeveling g: Voorkom dubbeling van signalerings- en toeleidingsstructuren
De GOSA/LZN18+ is in nauwe samenwerking met het wijkteam georganiseerd. In
een in mei van dit jaar door het college van burgemeester en wethouders
vastgestelde notitie is de verantwoordelijkheid en afbakening van de verschillende
functionarissen die een rol spelen beschreven.
Aanbeveling h: Stel het beleid rond het Centrum voor Jeugd en Gezin als
laagdrempelig inlooppunt bij
In het nieuwe beleid is aandacht voor de rol van het CJG als belangrijke
basisvoorziening én toeleider naar het wijkteam. De kerntaak van het CJG is nog
steeds het bieden van de lichte en preventieve opvoedondersteuning, waarbij
laagdrempeligheid voorop staat. De laagdrempeligheid geboden kan bijvoorbeeld
d.m.v. meer gebruik van ICT-toepassingen verbeterd worden.
De rol van het CJG in het nieuwe stelsel wordt in de tweede helft van 2015 nader
beschreven.
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Tot slot
Wij hopen u met deze brief voldoende inzicht verschaft te hebben in de opvolging van
de aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph W agner

