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Betreft: WMO raad Emmen als belangenbehartiger voor Jeugdzorg

De WMO raad is een adviesraad voor de gemeenteraad met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de
maatschappij waaronder de jeugdzorg. Door de decentralisatie van de jeugdzorg valt deze vorm van zorg
met ingang van 01-01-2015 niet meer onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maar onder
de nieuwe Jeugdwet. Daarmee vervalt ook de rol van de WMO raad als belangenbehartiger van de
jeugdzorg richting de gemeenteraad. De werkgroep jeugdzorg van de WMO raad Emmen heeft in een
eerder stadium al aangegeven dat zij die rol wil blijven behouden. In een overleg in oktober 2014 met de
verantwoordelijke wethouder, ambtenaren jeugdzorg en leden van de WMO raad is besloten dat de
belangenbehartiging jeugdzorg ook na 01-01-2015 onderdeel blijft van de WMO raad. De zorg voor de
jeugd blijft onderdeel van het sociale stelsel en daarom blijft de WMO raad het als haar taak zien om ook
de belangen van deze groep te blijven behartigen. Gezien het brede werkterrein van de jeugdzorg moet de
invulling nog nader worden onderzocht.
Voorstel
De huidige werkgroep jeugdzorg blijft ook na 01-01-2015 belangenbehartiger voor beleidsmatige
zaken met betrekking tot jeugdzorg conform de Jeugdwet. Voor zorginhoudelijke onderwerpen zijn
de betreffende cliëntenraden het aangewezen orgaan.
De werkgroep zal intern worden uitgebreid met meer leden van de WMO raad om het brede
werkterrein van de jeugdzorg te omvatten.
De werkgroep zal extern contact leggen met bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van
jeugd(zorg)vertegenwoordiging om voldoende voeling te houden tussen beleid en praktijk.
De werkgroep blijft ook na 01-01-2015 regulier contact onderhouden met de beleidsmedewerkers
jeugdzorg van de gemeente Emmen.
De werkgroep sluit zich aan bij de, in de verordening genoemde, begripsbepalingen en vormen van
jeugdhulp maar richt zijn vizier ook op niet genoemde vormen van jeugdhulp.

Doelstelling
Kerntaak is belangenbehartiger zijn op beleidsniveau voor de Jeugdwet met een verbindende rol
tussen cliëntvertegenwoordigers en (lokale)overheid
Toetsing beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Emmen 2015-2016
Actief samenwerking zoeken met bestaande en nieuwe initiatieven op cliëntniveau
Bovenstaande vraagt om een nadere uitwerking met een pragmatische invulling. De bestaande contacten
zullen worden geïntensiveerd en waar nodig uitgebreid worden met specifieke doelgroepen. De eerste
contacten zijn al gelegd met betrekking tot specialistische vormen van jeugdzorg en de komende tijden
zullen er meer externe contacten de werkgroep van de nodige informatie voorzien.
De nieuwe Jeugdwet vraagt om een andere rol als cliëntparticipant. In de toekomstige Jeugdwet is sprake
van ‘preventieve jeugdhulp’ en ‘jeugdhulp’. Inhoudelijk is er een verschil tussen de huidige jeugdzorg en de
toekomstige (preventieve) jeugdhulp en de belangenbehartiging zal zich daar op moeten aanpassen met
wellicht andere aandachtspunten. Preventie zal de boventoon voeren waardoor de gewenste
samenwerkingsverbanden zich moeten toespitsen op dit onderwerp. De WMO raad moet een balans
vinden om ook de belangenbehartiging van de jeugd die daadwerkelijk zorg ontvangt op het vizier te
houden.
Samenvattend
De WMO raad Emmen ziet het als zijn taak om de belangenbehartiging op beleidsniveau uit voeren. Door
het behouden van de inmiddels aanwezige kennis en contacten gaat er geen tijd verloren aan het opzetten
van een nieuwe vorm van cliëntparticipatie.
De WMO raad Emmen heeft een werkgroep jeugdzorg maar moet deze werkgroep zowel intern als extern
versterken om het brede werkveld van (preventieve) jeugdhulp te kunnen overzien en om de juiste
informatie uit het werkveld te krijgen.
Als WMO raad willen we deze taak met overtuiging uitvoeren en kijken uit naar een goede samenwerking
zoals in het voorstel en doelstellingen is omschreven

Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep jeugdzorg,
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