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Betreft: Advies Nadere regels jeugdhulp gemeente Emmen 2020

Geacht college,

Op 10 februari 2020 mocht de WMO-raad uw adviesvraag ontvangen over het document „Nadere
regels jeugdhulp gemeente Emmen°. De WMO-raad ziet dit stuk als een aanvulling op de eerder
ontvangen stukken die betrekking hebben op het jeugdhulpbeleid in de gemeente Emmen vanaf 2020.
We zien een verbinding in de volgende vier documenten en onze adviezen moeten ook in samenhang
worden gelezen:
•
•
•
•

Perspectief op jeugd gemeente Emmen (oktober 2019);
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Emmen (december 2019);
Verordening Jeugdhulp gemeente Emmen (december 2019);
Nadere beleidsregels Jeugdhulp gemeente Emmen (februari 2020).

Deze vier documenten moeten samen het beleid vormen rondom de jeugdhulp in de gemeente
Emmen. Zijn we als WMO-raad erg enthousiast geraakt over het visiestuk „Perspectief op jeugd”, van
de daarop volgende stukken is ons enthousiasme flink getemperd. In de vorige adviezen van de WMOraad is onze zorg al gedeeld dat we verbinding missen in de visie en de uitvoering. In het nu te
behandelen stuk „Nadere beleidsregels jeugdhulp gemeente Emmen” vinden we wederom geen
aanknoping met de visie. Waar vinden we dat de gemeente preventief wil gaan werken en waar is de
creativiteit die wordt gevraagd van uitvoerenden en van de gebruikers van de Jeugdwet? Het

document is wederom een opsomming van beperkende regelgeving die haaks staat op het visiestuk
en maakt de visie tot een nutteloos gedachtespinsel waar geen enkel vervolg op komt. Volgens de
letter van de wet zal het een sluitend document zijn, maar als WMO-raad willen we zo graag de geest
van de wet zien en die is volkomen spoorloos geraakt. Uit de dagelijkse praktijk bereiken ons al de
eerste signalen van ongeruste gebruikers die de WMO-raad benaderen over de regelgeving en de
invulling daarvan.
Op basis van het bovenstaande geeft de WMO-raad een negatief advies over de Nadere regels
jeugdhulp Emmen 2020.
Kijkend naar de volgorde van de documenten hadden we als WMO-raad graag gezien dat het visiestuk
leidend was in de verdere uitwerking van de beleidsregels. De regels en de verordening zijn wat ons
betreft beperkend en zoeken de onderkant van de wettelijke mogelijkheden op. Waarom niet zoeken
naar de bovenkant van de wettelijke ruimte? Er zijn voorbeelden in de praktijk waarbij dat wel werkt
en in de voorgaande adviezen is door ons al gewezen op het stuk „Samen Verder in het sociaal domein
2017-2021” (maart 2016) waaraan alle betrokken partijen hebben deelgenomen. Ga met deze partijen
om tafel en werk samen aan een jeugdhulpbeleid die voor de lange termijn houdbaar en werkbaar is.
De kansen liggen er en er is een goed visiestuk ontwikkeld, maar dan moeten de vervolgstappen wel
worden gezet.
De Jeugdwet biedt voldoende aanknopingspunten voor de taken die de gemeenten moeten uitvoeren
en de doelen die worden gesteld. De WMO-raad zou graag zien dat er in gezamenlijkheid wordt
gewerkt aan die taken en doelen die de Rijksoverheid heeft gesteld1, maar de voorgestelde regelgeving
geeft daar geen enkele aanleiding voor. Het „Actieprogramma Zorg voor de Jeugd” 2 geeft een zestal
aandachtspunten met randvoorwaarden die een startpunt vormen voor het inrichten van de jeugdhulp
zoals in het visiedocument is weergegeven. Hoe jammer is het dat hier geen enkel aanknopingspunt
voor te vinden is in de verordening en in de aanvullende regels en wat voor een prachtige kans ligt er
nu om daar wel mee aan de slag te gaan met het visiedocument als leidraad.
Als WMO-raad willen we daar graag onze bijdrage aan leveren, maar niet op de nu voorgestelde
manier.
Met belangstelling zijn wij een schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

S.R. Pals
Secretaris WMO-raad Emmen
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten
https://www.voordejeugd.nl/
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