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Advies Jeugdigen en gezinnen versterken
Kenmerk 12/10/026/M T

Geacht College,
Op 11 oktober j l . is er een bijeenkomst geweest voor de Wmo adviesraden in de
regio Drechtsteden over de concept visie "Jeugdigen en Gezinnen Versterken,
Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit'. M evrouw A. van der Hoek en
de heer E. Kanters waren aanwezig om een toelichting te geven. Dit was
verhelderend en werd op prijs gesteld. We kunnen ons vinden in de concept visie, we
willen u nog wel de volgende punten meegeven.
Veiligheid
Wij adviseren bij de uitwerking van de concept visie het aspect van veiligheid voor
de jeugdige in alle situaties leidend te laten zijn. De verantwoordelijkheid voor het
opvoeden ligt bij ouders, maar deze verantwoordelijkheid kan en mag nooit ten
koste gaan van de veiligheid van de jeugdige die het betreft; er zijn grenzen als de
ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet (kunnen) nemen.
Wij adviseren de regie van de gemeente zodanig in te richten, dat ook met een
regionale samenwerking de veiligheid van de jeugdige steeds in het vizier blijft.
Uithuisplaatsing
Wat ons betreft is de uithuisplaatsing het laatste 'redmiddel'. We adviseren u dit in
de visie meer te benadrukken. De ondersteuning van jeugdigen moet zo veel
mogelijk in de eigen leefomgeving plaatsvinden.
Samenhang in de ondersteuning
We hechten veel waarde aan de samenhang in de ondersteuning. In een gezin zijn er
vaak meerdere problemen die in samenhang opgepakt moeten worden. We
adviseren u ook dit punt meer te benadrukken in de visie en zeker bij de uitwerking.
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In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

A J . A J . de Goeij
Voorzitter
Wmo adviesraad Dordrecht

cc mevrouw A. van der Hoek

