
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN PURMEREND 

Postbus 15 1440 AA Purmerend 

Onderwerp:  Concept Jeugdnotitie 2018-2020 
Datum:  2 april 2018 
 
Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd te adviseren over de concept Jeugdnotitie 2018. 
De notitie is tijdens de bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein van 26 maart 2018 toegelicht 
door mevrouw Monique Zijlstra van de gemeente Purmerend. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel 
vragen van leden van de adviesraad beantwoord. De adviesraad heeft dit zeer op prijs gesteld. 

Aanleiding 
Vanaf 2015 is de jeugdhulp richting de gemeenten gegaan. De nota “De jeugd heeft het nu” 
beschreef voornamelijk de inrichting en de organisatie (transitie) van de jeugdhulp in de gemeente. 
De notitie die nu voorligt, gaat over de daadwerkelijke vernieuwing van de jeugdhulp (transformatie). 
Deze transformatie is gericht op het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien en ontwikkelen van 
een kind in zijn leefomgeving. In deze notitie wordt een korte terugblik gegeven op afgelopen jaren 
en een doorkijk naar de volgende jaren.  
 
Advies 
De adviesraad is positief over de notitie. Het is goed leesbaar en duidelijk document. De lezer wordt 
door een historisch overzicht goed meegenomen in de weg die is afgelegd. De intenties en goede 
bedoelingen voor de Purmerendse Jeugd en gezinnen komen naar voren in de notitie. De Adviesraad 
is met name positief dat de gemeente aandacht heeft voor alle leefgebieden. De Adviesraad merkt 
ook op dat het ambitieniveau hoog ligt.  
 
Overgang 18+ 
In de notitie valt te lezen dat een kind boven de 18 jaar ermee te maken kan krijgen dat hij/zij een 
eigen bijdrage moet betalen. Bijvoorbeeld, omdat de ondersteuning jeugd ggz niet meer onder de 
jeugdwet valt, maar onder de zorgverzekeringwet. Dit kan een belemmering vormen voor het 
voortzetten van de ondersteuning. De Adviesraad vindt het van belang dat de gemeente Purmerend 
nagaat wat zij voor deze jongeren kan doen. Het voortzetten van hulpverlening mag niet in gevaar 
komen door het moeten betalen van een eigen bijdrage. Als een mogelijkheid wordt gezien: het 
aanbieden van bijzondere bijstand voor deze groep jongeren, om de eigen bijdrage mee op te 
vangen.  
 
In de notitie wordt ook gesproken over een vangnet en ondersteuning op alle leefgebieden voor 
jongeren die 18 worden. Zij krijgen te maken met andere wetten, zoals hierboven een voorbeeld van 
is gegeven. De gemeente Purmerend wil hier de jongeren (en hun ouders) goed over informeren. De 
Adviesraad vindt het belangrijk dat de jongeren en hun ouders een centraal aanspreekpunt hebben, 
waar zij met hun vragen terecht kunnen.  
 
Loket Jeugd 
Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen een laagdrempelig beroep kunnen doen op het Loket 
Jeugd. Voldoende bezetting en gekwalificeerde consulenten zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Het 
is goed te horen dat de gemeente het aantal fte’s bij het loket jeugd afstemt op de behoefte vanuit 
inwoners. In relatie hiertoe verwijzen wij naar het Advies Verordening Jeugdhulp van 2-11-2017, 
waarin gepleit wordt voor permanente bijscholing/intervisie in dit ingewikkelde werkveld. 

 



Mediators 
In Purmerend kunnen ouders een beroep doen op een mediator. Dit is een preventieve voorziening 
en hier wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. De Adviesraad beveelt niet (alleen) de 
mogelijkheid om een mediator in te schakelen, maar ook de mogelijkheid om als kind -zonder ouder- 
een gesprek te hebben met de mediator (een kindgesprek). 
 
Verbinding tussen volwassenzorg en kindzorg 
De Adviesraad merkt op dat in sommige gezinnen de ouders veroorzaker zijn van de problemen of – 
al dan niet door hun eigen gezondheidsproblematiek – een onderdeel spelen in de problemen bij een 
kind. Helaas hebben ouders hier zelf niet altijd even goed zicht op. Het kan dan een blinde vlek van 
ouders zijn, die ervoor zorgt dat zij onvoldoende erkennen dat er hulpverlening voor henzelf nodig is 
en niet (alleen) voor het kind. De gemeente geeft aan dat er via de rechter mogelijkheden zijn om 
hulpverlening toch te laten plaatsvinden. De gemeente merkt ook op dat er nog niet altijd voldoende 
verbinding is tussen de volwassenzorg en kindzorg. Ofwel, hulpverlening gericht op (een van de) 
ouders stemt niet af met eventuele hulpverlening gericht op het kind. Hier zijn kansen voor 
verbetering en de Adviesraad pleit ervoor dat in de notitie deze benodigde verbinding concreet 
benoemd wordt. 
 
Signalen uit de omgeving 
Er zijn diverse plekken van de omgeving van een kind of gezin een signaal kan afgeven. De school is 
vaak een partij die signalen meldt, maar buren of familieleden hebben die mogelijkheid ook. Zij 
kunnen, ook voor ‘lichte’ signalen, terecht bij het Loket Jeugd. De Adviesraad vraagt zich af of voor 
inwoners voldoende duidelijk is dat zij 1) deze signalen kunnen melden en 2) waar zij dit kunnen 
doen. De Adviesraad doet de aanbeveling de inwoners van Purmerend hierover te informeren.  
 
Verder, geeft de gemeente aan dat Veilig Thuis in de praktijk voornamelijk fungeert als meldpunt en 
minder als doorverwijzer binnen de zorg. Wat wordt bedoeld is dat Veilig Thuis minder de rol van 
toegang tot de hulp heeft, maar dit wel kan zijn. De tekst in de notitie is hier echter niet helemaal 
duidelijk en kan beter geherformuleerd worden.  
 
Pleegzorg 
De Adviesraad vraagt zich af of er voldoende pleeggezinnen zijn voor alle kinderen en jongeren die 
dit nodig hebben. Landelijk gezien is er een tekort aan pleeggezinnen. De gemeente geeft aan dat 
volgens een van de grootste aanbieders van pleeghulp, Spirit, hier geen problemen mee zijn. Wel zijn 
er veel pleeggezinnen nodig, om voor een goede match te kunnen zorgen. De Adviesraad vraagt de 
gemeente dit goed in gaten te houden. Er zijn signalen dat het lang kan duren voordat een kind een 
plek heeft in een pleeggezin.  
 
 
Tot zover ons advies.  
Graag gaat de adviesraad verder met u in gesprek wanneer er zaken niet duidelijk zijn. 
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