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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk,
Op 1 mei 2022 hebben wij uw gerectificeerde ongevraagde advies ontvangen inzake jeugd- en
jongerenwerk Oisterwijk. Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid bij dit thema, dat ook
ons nauw aan het hart ligt.
In deze brief reageren wij op uw advies en vertellen wij u wat wij concreet met uw advies gaan
doen. Wij doen dat aan de hand van de vier thema’s die u in uw advies hebt opgenomen:
Preventie, POH-Jeugd, Ontmoetingsruimte voor jeugd en jongeren, Participatie van jeugd en
jongeren.
1. Preventie
U adviseert ons om voor wat betreft ons preventieve beleid:
1.1
te komen tot een -9 maanden beleid tot aan de basisschool.
1.2
In nauwer contact te treden met sportverenigingen.
1.3
Het bestaande lokaal preventieakkoord voor 2023 uit te breiden conform de opzet
van het VNG-programma ‘Een goed leven in Nederland’ met de thema’s -1-0 en 1-2
jarigen, armoede en (vecht-scheidingen.
1.4
Te starten met de zogenaamde geselecteerde en geïndiceerde preventie en vanuit
deze ervaringen op te schalen naar universele preventie en dan gericht op effectief
gebleken maatregelen. U geeft hierbij aan dat het uitbreiden en versterken van het
jeugd- en jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan de noodzakelijke
preventie.
Wat wij met uw advies doen:
We hebben inmiddels een verenigingsondersteuner aangesteld. Deze functie is gecreëerd om de
verbindingen te leggen tussen sport, jeugd en verenigingen. De verenigingsondersteuner heeft
contacten met en legt verbindingen tussen sportvereniging, beweegcoaches en jongerenwerk.
Het onderwijs heeft voor Oisterwijk inmiddels twee buurtvoorzitters aangesteld. De
buurtvoorzitter is de spin in het web voor het verder ontwikkelen van samenwerking van de
scholen met professionals in de wijk, met de gemeente en met buurtinitiatieven.
Vanuit het gemeentelijk domein is een coördinator onderwijs & leefstijl (voorheen brede school
coördinator) actief. Deze coördinator verbindt o.a. het lokaal sportakkoord, het lokaal
preventieakkoord (het Leefstijlakkoord) en lokale partijen aan het onderwijs. Door verbinding
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van Sport en Leefstijl wordt bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen jongerenwerk en
sportcoaches verder uitgebouwd.
Voor het overige nemen wij uw advies ter overweging mee bij het opstellen van de nieuwe nota
gezondheidsbeleid. Uiteraard betrekken wij u daar te zijner tijd bij. Wij verwachten dat dit rond
het vierde kwartaal 2023 zal plaatshebben.
Daarnaast meldt u bij dit punt dat u niet bent geïnformeerd over de nieuwe Lokale Educatieve
Agenda en dringt u er bij ons op aan om de inzet van menskracht en middelen nog
nadrukkelijker uit te breiden naar preventie en vroegtijdige onderkenning (VTO).
Wij hebben ons koersdocument Lokaal Educatieve Agenda te uwer informatie als bijlage bij deze
brief gevoegd. In dit koersdocument worden logische verbindingen gelegd tussen de interne
zorgstructuur van het onderwijs en de aanwezige zorg- en ondersteuningsstructuur in de wijk en
in de gemeente Oisterwijk. Dit gebeurt in het kader van ‘thuisnabij onderwijs’ en het regionaal
opgezet programma (Plein013): ‘In de buurt gebeurt het’. Een presentatie over ‘in de buurt
gebeurt het’ is voor uw informatie als bijlage bij deze brief gevoegd. Het onderwijs is zelf de
kartrekker van dit programma.
2. POH Jeugd
U adviseert ons ten aanzien van de Praktijkondersteuner bij de huisartsen (POH) Jeugd:
2.1
Op korte termijn te komen tot de aanstelling van één (of meer) POH.
2.2
De positionering van de POH te bespreken in overleg met huisartsen en Loket
Wegwijs.
Wat wij met uw advies doen:
Wij hebben onlangs met de huisartsen een aantal constructieve gesprekken gevoerd over de
wijze waarop de huisartsen en Loket Wegwijs van de gemeente Oisterwijk beter met elkaar
kunnen samenwerken. Wij hebben daar met elkaar al een aantal concrete afspraken over
gemaakt. De eventuele aanstelling van een Praktijkondersteuner bij de huisartsen maakt
onderdeel uit van deze gesprekken. Dit heeft echter voor de huisartsen zelf niet de allerhoogste
prioriteit. Prioriteit voor de huisartsen ligt bij de onderlinge communicatie tussen huisartsen en
Loket Wegwijs en een goede afstemming tussen de werkzaamheden van het medisch en het
sociaal domein. De aanvraag van de huisartsenpraktijk die wel graag een POH JeugdGGZ wil
inzetten gaan wij overigens wel honoreren.
3. Ontmoetingsruimte voor jeugd en jongeren
U adviseert ons ten aanzien van de ontmoetingsruimte voor jeugd en jongeren:
3.1
Dringend, op de kortst mogelijke termijn, een ontmoetingsruimte voor jongeren ter
beschikking te stellen.
Wat wij met uw advies doen:
Wij ondersteunen de gedachte van een eigen accommodatie voor het jongerenwerk. Wij zijn in
gesprek met het jongerenwerk om in kaart te brengen wat de wensen en mogelijkheden zijn om
een ontmoetingsruimte voor jongeren te realiseren. Op het moment dat wij de plannen concreet
hebben, gaan wij dit voorleggen aan de gemeenteraad. Immers de gemeenteraad heeft het
budgetrecht en zal moeten besluiten of zij de benodigde middelen die hiervoor noodzakelijk zijn
beschikbaar wil stellen.
4. Participatie van Jeugd en Jongeren
U adviseert ons ten aanzien van participatie van jeugd en jongeren:
4.1
In overleg te treden met partners in het jeugd- en jongerenveld, waaronder scholen,
sportorganisatie en R-Newt
4.2
Een stappenplan op te stellen zodat in 2023 een jeugd-/jongerenraad in Oisterwijk
geïnstalleerd kan worden
4.3
Een vorm kiezen die bij jeugd en jongeren past en zo weinig mogelijk te formaliseren

Wat wij met uw advies doen:
Wij hebben ons jongerenwerk de opdracht gegeven om de participatie voor de jeugd voor ons te
organiseren. Zij gaan dat doen door middel van zogenaamde ‘Adviesvangers’. Adviesvangers
zijn jongeren die met ons mee kunnen denken over thema’s maar ook aangeven wat ze missen
binnen de gemeente. Na alle coronalockdowns wordt het weer opnieuw opgestart. R-Newt heeft
hierin de opdracht om dit voor ons op te zetten en jongeren te vinden die hieraan willen
deelnemen. De eerste opdracht die deze adviesvangers hebben gekregen is nadenken over wat
voor jongeren belangrijk is om te organiseren om de mentale gezondheid van jongeren te
verbeteren op een wijze waarbij de adviesvangers hieraan ook zelf een bijdrage gaan leveren.
Daarnaast is, in relatie tot het realiseren van het Leefstijlakkoord in Oisterwijk, een flinke stap
gezet door het betrekken van jongeren / jeugdigen en hen te bevragen.
Ook is een korte inventarisatie gedaan van bestaande jeugdraden binnen de kinderopvang, het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daaruit is gebleken dat alle scholen in onze
gemeente (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) en ook de grootste
kinderopvangorganisatie minimaal één jeugdraad hebben. Zo kunnen we hen gedurende de
looptijd van het leefstijlakkoord betrekken en hun ideeën ophalen.
Wij gaan ervan uit dat wij op deze wijze voldoende aan u hebben toegelicht hoe wij aan de door
u genoemde thema’s werken en hoe wij hiermee verder denken te gaan. Wij waarderen uw
advies en uiteraard blijven wij hierover ook in de toekomst met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
het college
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1. Koersdocument Lokaal Educatieve Agenda.
2. Presentatie over ‘in de buurt gebeurt het’.

