
Aan:  College van burgemeester en wethouders 
          Postbus 30001 
          7800 RA  EMMEN 
 
Van:  WMO raad Emmen 

 S.R. Pals 
               Weden 2 
               7815 PH  Emmen 
 
Emmen, 20-12-2013 

Betreft : Adviesaanvraag Beleidskaders stelselwijziging  jeugdzorg 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 11 december 2013 ontving de WMO raad per mail een adviesaanvraag van de afdeling Beleid en 
Regie (uw kenmerk 13.551315). Dit advies heeft betrekking op het document “ Beleidskaders 
invoering stelselwijziging Jeugdzorg”. Het betreft hier een gezamenlijk stuk van de gemeenten 
Borger-Odoorn,  Coevorden en Emmen. 
 
De werkgroep Jeugdzorg van de WMO raad Emmen heeft het afgelopen jaar uitvoerig contact gehad 
met de betreffende beleidsmedewerkers die dit complexe onderwerp behandelen en heeft deze 
samenwerking steeds als zeer prettig ervaren. 
 
 
Na het document uitvoerig te hebben bestudeerd heeft de WMO raad de volgende 
opmerkingen/adviezen. 

 De WMO raad maakt zich grote zorgen over het behouden van een onafhankelijke instantie 
die (nieuwe) cliënten kan doorverwijzen naar de meest geschikte zorgaanbieder. Tot dusver 
wordt een dergelijk orgaan niet vermeld in de diverse beleidsstukken die er tot nu toe zijn 
verschenen. De WMO raad adviseert om een dergelijk orgaan in de hele organisatie in 
stand te houden om de cliënt te ondersteunen in het maken van de juiste keus. 

 Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid is over de definitieve invulling van de gehele 
jeugdzorg is de WMO raad van mening dat de gemeente bij alle keuzes die zij maakt de cliënt 
(in dit geval de jeugdige cliënt) centraal moet blijven stellen. 

 De toeleidingsfunctie gaat een verantwoordelijkheid worden van de gemeente. De WMO 
raad adviseert om een onafhankelijk orgaan deze toeleidingsfunctie in handen te geven en 
deze niet aan een zorgaanbieder toe te bedelen. Dit om de onpartijdigheid te kunnen 
waarborgen. 

 De WMO raad blijft benadrukken dat de regie en verantwoordelijkheid door één partij moet 
worden opgepakt en daarin ziet de WMO raad een grote rol voor de gemeente weggelegd. 
Kennis van zaken is voldoende aanwezig, maar verantwoordelijkheid is een taak van de 
gemeente. 

 De gedachte achter “ één huishouden, één plan, één regisseur “  kan de WMO raad helemaal 
achter staan. De vraag blijft staan wie er ingrijpt als er een teveel aan zorg wordt geboden?  
Wie grijpt in als een jeugdige onnodig lang in het “zorgcircuit” blijft hangen? Wie grijpt er in 
bij crisissituaties?   De WMO raad adviseert om daar snel duidelijk over te verschaffen 



 In het document wordt vermeld dat er van gedachten is gewisseld met professionals en 
bestuurders over een te volgen visie. De WMO raad vindt het een gemiste kans dat er over 
dit onderwerp niet is gesproken met cliënten/cliëntvertegenwoordigers. 

 Ondanks de vele onduidelijkheden en open einden in de uitvoering van de gehele jeugdzorg 
wil de WMO raad blijven benadrukken dat alle keuzes, nu en in de toekomst, weloverwogen 
gemaakt moeten worden waarbij de cliënt te allen tijde centraal wordt gesteld. 

 De WMO realiseert zich dat de budgetten van het Rijk taakstellend zijn. Echter dit houdt niet 
in dat het ook grens-stellend is. Bij belangrijke zaken kan de gemeente ook zelf budget 
hebben en/of vrijmaken.  

 
 
Dit advies is samengesteld op basis van de gegevens in het document “ Beleidskaders invoering 
stelselwijziging Jeugdzorg”.  Ondanks dat er op het moment van dit schrijven nog veel  onduidelijk is 
over de invulling van de jeugdzorg zullen er de komende periode keuzes gemaakt worden die van 
invloed kunnen zijn  op de uitvoering van de jeugdzorg. De WMO raad houdt zich dan ook het recht 
voor om op ieder moment met een aanvullend (ongevraagd) advies te komen mocht daar aanleiding 
toe zijn. 
 
Bovenstaande in acht nemend en met de nadrukkelijke boodschap dat er nog veel onduidelijk is voor 
de WMO raad waar op termijn nog duidelijkheid over moet komen, kan de WMO raad instemmen 
met het genoemde stuk. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
WMO raad Emmen. 
 
 
 
 
 


