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Geacht College,
Gezien de regionale samenwerking op het gebied van Jeugd(hulp) die wij van harte
ondersteunen, pleit de Wmo-raad Oisterwijk er nadrukkelijk voor om, hieraan flankerend,
een plaatselijk jeugdbeleid te formuleren. Een plaatselijk beleid dat vooral een preventief
karaker draagt. Immers; ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een effect dat op alle terreinen
binnen onze samenleving positieve gevolgen zal hebben. Om dit te stimuleren en mede
richting te geven heeft de Wmo-raad Oisterwijk een 5-tal adviezen geformuleerd:
1. De Wmo-Raad Oisterwijk adviseert u de beleidsnota “Samen met de Jeugd” en daarmee
samen de advisering aan de bestuurscommisie Jeugd door de gezamenlijke Wmo-Raden, te
volgen als mede de verwerking daarvan, te ondersteunen.
Het is hierbij van belang om speciaal voor de gemeente Oisterwijk de plaatselijke situatie
mee te nemen. Want gezien de toenemende kosten is het van belang de ontwikkeling van de
jeugd zodanig in te richten dat probleensituaties voorkomen worden.
Hier ligt een verantwoordelijkheid die, naast de regionale aanpak, ook plaatselijk dient te
worden ingevuld.
Reeds op 27 november 2014 schreef de Wmo-raad u een brief met adviezen ten aanzien
van Beleidsregels Jeugd. Hierin zijn een aantal adviezen beschreven waaronder het
volgende:
Preventie en vroegsignalering
Preventie en vroegsignalering bedoeld als het voorkomen van jeugdproblematieken of in
een vroegtijdig stadium, bij-tijds, actie ondernemen om groei van de problematiek te
voorkomen.
De wmo-raad constateert dat preventie en vroegsignalering zeer beperkt vernoemd worden
in het beleidsplan, in de verordening én in de Beleidsregels Jeugd.
Wij adviseren nadrukkelijk om in deze omissie te voorzien door bijv. een bijlage toe te
voegen.
Uit dit voorgaande citaat blijkt dat het voor de Wmo-raad van groot belang is, dat er veel
aandacht besteed wordt aan preventie.
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Met name bij het inrichten van de preventieve kant van het jeugdbeleid heeft en houdt de
gemeente een redelijke beleidsvrijheid.
Preventief beleid staat voor het voorkomen van problemen en het voorkomen dat
problemen verergeren.
Wij denken hierbij aan preventie van:
• jeugdwerkloosheid
• voortijdig schoolverlaten;
• onderwijsachterstanden bij 2 tot 12 jarigen ;
• jeugdcriminaliteit;
• inburgering en integratie;
• huiselijk geweld;
2. Jeugdigen en hun ouders al in een vroegtijdig stadium actief betrekken.
Wij zijn van mening dat structureel ‘up-to-date-‘ houden van preventie en zorgverlening
uitsluitend tot stand kan komen vanuit een zo actief mogelijke inbreng van kinderen,
jeugdigen en hun ouders, van patiënten/clienten en hun naasten.
Wij zien nadrukkelijk een rol weggelegd voor de kinderen, jong volwassenen en volwassenen
zelf.
Veel kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs zijn zelfstandiger en maken
meer eigen keuzes van pakweg jongeren 10 á 20 jaar geleden. Daarnaast gaan jongeren van
18 jaar vanwege hun studie regelmatiger zelfstandig op kamers wonen. Opgroeien naar
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid leren nemen, zelfregie en zelf kunnen bepalen
zijn hierin vaardigheden die zij dienen te ontwikkelen.
Wij adviseren u om innovatieve vormen te onderzoeken om kinderen en jeugd op een
eigentijdse manier te betrekken bij de lokale invulling van het jeugdbeleid en zwerfjongeren.
Preventief Jeugdbeleid is integraal beleid en levensloop bestendig. Juist de overgangsfasen
behoeven extra aandacht omdat hier meerdere partijen bij betrokken zijn.
Wij vinden dat nadrukkelijk een verbinding moet worden bewerkstelligd met
beleidsterreinen die op elkaar zouden moeten aansluiten, zoals:
a. armoedebeleid: omdat kinderen in armoede zich veel moeilijker kunnen ontplooien;
b. woonbeleid: omdat de inrichting van woonwijken en de nieuwbouwwijken in de
gemeente Oisterwijk kan bijdragen aan een civil society;
Immers daar waar jeugdigen zich beter ontwikkelen, is veelal minder sprake van
problematiek op het gebied van gezondheid of veiligheid.
3. Daar waar jeugdigen zich beter ontwikkelen worden zij ook op de diverse leefgebieden
(gezin, onderwijs, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding) gefaciliteerd en worden, vraaggericht op
hun behoefte, zowel preventieve als doelgerichte activiteiten uitgevoerd.
Daarom is het van belang dat de gemeente zicht heeft op alle preventieve
maatregelen/activiteiten die genomen worden door de diverse organisaties, instellingen en
vrijwilligersorganisaties zodat de gemeente zicht heeft op efficiëntie en de effectiviteit van
deze preventieve maatregelen.
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De Wmo-raad adviseert de gemeente er voor te zorgen dat jeugdigen, hun ouders en de
vele vrijwilligersorganisaties die Oisterwijk rijk is (op het gebied van sport, cultuur en andere
vrijetijdsbestedingen) naast de andere betrokkenen (professionals), op voet van
gelijkwaardigheid, een grote actieve rol toebedeeld krijgen bij het inrichten van een
adequate sociale ruimte waarin de jeugd zich evenwichtig kan ontwikkelen.
4. Wij adviseren u de cliënttevredenheid en oudertevredenheid direct na de begeleiding /
behandeling goed te monitoren. Van even groot belang is om na een jaar aan een follow-up
toe te passen om zo inzicht te krijgen in de (blijvende) effecten van de interventies en de
klachtenafhandeling. Monitoring waarbij gebruik gemaakt wordt van van te voren
afgesproken en vastgelegde indicatoren.
5. Tot slot; kinderen zijn sterk afhankelijk van hun ouders en het gezin waarin zij opgroeien.
Het kind is dus afhankelijk van wat hij in het gezin letterlijk en figuurlijk voorgeschoteld
krijgt.
De Wmo-raad adviseert u de volgende stelling te ondersteunen én inhoud te geven:
Preventief Jeugdbeleid houdt in het stimuleren van diverse activiteiten om de kennis,
vaardigheden, motivatie en verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.
Geacht College, Wij hopen u middels deze brief van dienst te zijn bij het optimaliseren van
de jeugdzorg in het algemeen en de onderhavige beleidsnotitie “Samen met de jeugd” in het
bijzonder.
Met vriendelijke groet,

namens de WMO-raad,
Leo Versteeg, secretaris
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