DORDRECHT

tP

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Maatschappelijke

WMO Adviesraad Dordrecht
P/a Zorgbelang Zuid-Holland, regio Zuid
M.H. Trompweg 235
3317 NE Dordrecht

Ontwikkeling
Spui boulevard 300
DORDRECHT
T 078 770 47 74
F 078 770 51 97
www.dordrecht.nl
www.dordrecht.nl
Contactpersoon

Datum

28 november 2012

Ons kenmerk 886811
Uw kenmerk

12/10/026/MT

A. Zoetekouw
T 078 770 47 18
E A.Zoetekouw@dordrecht.nl
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Geachte mevrouw Teunissen,
Hartelijk dank voor de reactie van de WMO Adviesraad Dordrecht op de
conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken. Zoals tijdens de bijeenkomst
van de WMO Adviesraden uit de Drechtsteden op 11 oktober 2012 is
aangegeven, hebben we bewust gekozen voor een korte en bondige visie om
ervoor te zorgen dat 19 gemeenten en alle maatschappelijke partners zich hierin
voldoende kunnen herkennen.
De adviesraad geeft in de reactie aan dat zij zich in de conceptvisie kan vinden.
Daarnaast brengt zij nog drie punten onder de aandacht. Hierop zal ik kort per
punt een reactie geven.
Ten eerste adviseert de adviesraad om bij de uitwerking van de conceptvisie het
aspect veiligheid voor de jeugdige in alle situaties leidend te laten zijn.
Wij onderschrijven dit ook. Wij hebben daarom in de conceptvisie opgenomen
dat er op tijd en passend ingegrepen moet worden als de veiligheid van een kind
in het geding komt. In de ontwerpfase wordt nader uitgewerkt hoe dit in het
nieuwe stelsel vormgegeven kan worden.
Ten tweede ziet de adviesraad uithuisplaatsing als laatste redmiddel en
adviseert om dit in de visie nog meer te benadrukken. Wij onderschrijven uw
opmerking en denken dat de conceptvisie de lading van uw opmerking
voldoende dekt. Zo hebben wij in de conceptvisie opgenomen dat we willen dat
ondersteuning zoveel mogelijk in de leefomgeving van jeugdigen en gezinnen
wordt geboden om de aansluiting met deze leefomgeving niet te onderbreken.
Daarnaast geven we in de conceptvisie aan dat ondersteuning buiten de
opvoedcontext in principe tijdelijk van aard is en er hierbij wordt gezocht naar
de aansluiting bij de leefomgeving gericht op de toekomst. In de ontwerpfase
wordt dit nader uitgewerkt.
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Tenslotte geeft de adviesraad aan veel waarde te hechten aan de samenhang in
de ondersteuning. Ook dit onderschrijven wij in onze conceptvisie. Het
uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 'begeleider' is één van de belangrijkste
uitgangspunten van onze visie en reikt verder dan alleen jeugdzorg. Hoe we de
noodzakelijke samenhang willen vormgeven, werken we verder uit in de
ontwerpfase.
We zullen de opmerkingen die de adviesraad heeft gemaakt, betrekken bij het
maken van het ontwerp en gaan daarover graag medio 2013 weer met de
adviesraad in gesprek.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
" #
Angeliqu^goetekouw
Transitie en transformatiemanager zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid
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