
 

 

 

 
 
Betreft: Gevraagd advies over de nota ‘Hart voor de Jeugd’, Regionaal 

Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, versie 
Leiden 

Uitgebracht d.d. 18 december 2013 door de Adviesraad WMO Leiden 
 
 
In aanvulling op het gevraagde advies d.d. 20 november 2013 op de nota ‘Hart voor de 
Jeugd’, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, hierbij nog 
een aantal aanbevelingen ten aanzien van de Leidse versie. 
 
Allereerst een compliment voor de nota! 
De Adviesraad staat geheel achter het uitgangspunt van de gemeente Leiden om de 
portrettenserie Cliënten in beeld (zie hoofdstuk 4) als inspiratie bij de verdere uitwerking te 
gebruiken. Zowel bijlage 1 als de casussen door de Adviesraad in bijlage 6 bij het 
ongevraagde advies jeugd aangeleverd, illustreren dit. Volgens de raad is het bewaken van dit 
uitgangspunt een uitdaging die veel van een ieder zal vragen om te voorkomen dat tijdens de 
uitwerking concessies worden gedaan aan dit gedachtegoed. 
 
In hoofdstuk 5 vindt de raad dat u drie zeer belangrijke thema’s aangeeft. In de eerste plaats 
het streven van de gemeente dat alle basisvoorzieningen voor alle burgers beschikbaar zijn. 
In de tweede plaats het nadenken over het gaan faciliteren van pleegzorg/gezinshuizen. En in 
de laatste plaats het verbinden van sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, Wmo e.d. 
U geeft zichzelf een opdracht die de raad onderschrijft, maar om tot realisatie te komen zal 
veel gevraagd worden van een ieder.  
 
De raad maakt zich wel zorgen over de totstandkoming van een integrale aanpak in het 
kader van jeugd en passend onderwijs (hoofdstuk 6). Waarom deze zorg? Hetgeen wordt 
verwoord in hoofdstuk 6 en bijlage 4 is weinig concreet met name op welke wijze de 
opgebouwde expertise in het speciaal onderwijs wordt geborgd in de nieuwe situatie. Het is 
bekend dat passend onderwijs 1 augustus 2014 gerealiseerd moet zijn, dus 5 maanden eerder 
dan de overige veranderingen. De raad adviseert u in het OOGO (op overeenstemming 
gericht overleg) bij het ‘ondersteuningsplan SWV’ hier aandacht aan te besteden, zodat voor 
ieder kind passend onderwijs beschikbaar is en u als gemeente uw verantwoordelijkheid ten 
opzichte van het onderwijs kunt blijven waarmaken, namelijk u blijft verantwoordelijk voor 
de naleving van de leerplichtwet, het leerlingenvervoer, leerlingenhuisvesting en 
achterstandenbeleid. Een andere zorg is of u wel op tijd ( voor 1 augustus 2014 ) afspraken 
heeft kunnen maken over hetgeen in de nota wordt aangegeven m.b.t. dat in de proeftuinen 
nader zal worden uitgewerkt op welke wijze de expertise van het jeugd- en gezinsteam  t.b.v. 
het VO en mbo kan worden ingezet.   
 
De raad vindt kwaliteit voor gebruikers van de jeugdzorg een hoog goed. De resultaten van 
de kwaliteitsmetingen zal de raad met grote aandacht volgen en desgewenst nader over 
adviseren. 
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