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Met dit voorstel wordt u gevraagd om het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 vast te
stellen. Hierin presenteert het college via acht lijnen op welke wijze het deze
collegeperiode wil inzetten op het doel dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig, gezond
en met plezier kunnen opgroeien. Met dit plan zetten we ook in op een afbuiging van de
stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn; hiermee leveren we een
bijdrage aan de ambities van het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. Een
aantal lijnen wordt (deels) al uitgevoerd via bestaand beleid (met reguliere middelen) en
een aantal lijnen wordt via nieuw beleid gerealiseerd. Met name als het gaat om 'nieuw
beleid' wordt er een beroep gedaan op het innovatiebudget Sociaal Domein, waarvoor u
in april 2019 een investeringsvoorstel ontvangt. In december 2017 heeft u het
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid (MJP) ter vaststelling ontvangen. U
heeft besluitvorming over het inhoudelijke deel vooralsnog uitgesteld. Wij zien het lokaal
plan en het MJP namelijk als een integraal plan. In het voorliggende voorstel vragen wij u
om akkoord te gaan met het inhoudelijke beleid dat is ingezet met het MJP en
bijbehorend programmaplan. In het eerste kwartaal van 2019 volgt een financiële en
inhoudelijke update van het MJP, welke ter vaststelling aan u zal worden vastgelegd.
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Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde voorstel.
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Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 november 2018 20:00
Inspreker mw. Van Hell bepleit dat professionals niet enkel hulp moeten bieden, maar
vooral ook empathie, medemenselijkheid etc. moeten tonen. Ook zouden ouders een
belangrijker rol en/of meer ondersteuning moeten krijgen bij de hulp aan hun kind.
Diverse fracties nemen het pleidooi over in hun woordvoering.
De commissie debatteert uitgebreid over het lokale en het regionale deel van het
raadsvoorstel. Over het lokale: fracties kunnen in de kern instemmen met de
voorgestelde lijnen. Tegelijkertijd vinden fracties het ook open deuren en missen ze
uitwerking van de lijnen. Fracties vinden ook dat er te veel aandacht is voor innovatie,
pilots etc. terwijl de basis nog niet op orde is. Daarnaast zijn fracties het er niet mee eens
dat ze voor deze uitwerking in 2019 aparte voorstellen gaan krijgen in plaats van een
totaalvoorstel. In debat met de wethouder concludeert de commissie dit lokaal plan te
beschouwen als visiedocument dat uitwerking vraagt en waarin ruimte is voor
aanpassingen door actualiteit, voortschrijdend inzicht etc. Hamvraag daarbij is: gaat het
lokale plan werken? En hoe komen we dat te weten? De wethouder zegt toe de
commissie een overzicht te sturen van welke raadsvoorstellen voortkomend uit (of
gerelateerd aan) het lokaal plan kunnen worden verwacht op elk moment.
Net als in eerdere debatten over het regionale jeugdhulpbeleid (MJP), zijn fracties
kritisch. Het stuk is onder meer technocratisch, doet niets aan bureaucratie, toont geen
transformatie-ambitie en de zorgprofielen zijn ongewenst. De wethouder onderschrijft de
kritiek. Dordrecht is wel de enige raad die het MJP nog niet heeft vastgesteld en dit leidt
tot wrevel in de regio, laat de wethouder weten.
De commissie besluit door middel van een amendement in de gemeenteraad beslispunt 2
aan te passen en zo niet akkoord te gaan met het inhoudelijk beleid dat is ingezet met
het MJP; fractie VVD zal het amendement inbrengen namens alle fracties en debat in de
raad is in principe niet nodig.
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