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Baarle-Nassau, 22 november 2018

Onderwerp: Tweede ongevraagd advies over Vervolgonderzoek
evaluatie en toekomstige samenwerking met het CJG Breda
Geacht College,

In de loop van 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente BaarleNassau, samen met die van Alphen-Chaam, herhaaldelijk door
beleidsambtenaren uitgenodigd om mee te praten over bovengenoemd
onderwerp. Daarbij werden wij bijgepraat over de actuele stand van zaken en
tevens werden wij verzocht om hier kritisch mee naar te kijken en deze van
commentaar te voorzien.
Allereerst willen wij kwijt dat we deze aanpak – waarop van onze kant ook
nadrukkelijk was aangedrongen - bijzonder gewaardeerd hebben. Ook de wijze
waarop het overleg telkens werd gevoerd, hebben wij zeer geapprecieerd: de
informatie was uitvoerig en ter zake doende; de inbreng van onze kant werd
duidelijk op prijs gesteld en ’meegenomen’.
Op 1 november werd aan ons een vergelijkend overzicht – voor zover mogelijk –
aangeboden van de twee mogelijke scenario’s voor jeugdhulp in de toekomst:
aangesloten blijven bij (CJG)Breda of aansluiten bij Sociaal Team Gilze en Rijen.
Geen eenvoudige keuze, enerzijds omdat een aantal vragen voorshands nog niet
beantwoord kunnen worden, anderzijds omdat de impact van de te maken
keuzes vaak nog niet of onvoldoende te overzien is.
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Niettemin is regeren vooruitzien en zal er dus een afgewogen keuze gemaakt
moeten worden tussen de twee opties. Daaraan wil onze Adviesraad, na overleg
met de Adviesraad van Alphen-Chaam, een bijdrage leveren.
Bestudering van de twee scenario’s maakt bij ons de volgende vragen,
opmerkingen en adviezen los:
- Daags na ons overleg van 1 november zou er nader overleg plaatsvinden
met de gemeente Breda, o.a. over het kostenaspect en over de vraag of
Breda toegangstaken jeugd bij CJG Breda wil houden. De Adviesraad wil
graag geïnformeerd worden over de uitkomsten van dit overleg en over de
mogelijke effecten daarvan bij het kiezen voor een van de twee opties.
- De kosten van het een en ander zijn nog niet duidelijk. Dat maakt een
gedegen vergelijking tussen de twee opties nog niet mogelijk.
- De Adviesraad is van oordeel dat alle aanbieders uit Midden- en WestBrabant, op basis van gelijkwaardigheid, mee moeten kunnen doen.
- Het resultaatgericht werken of inkopen mag, wat de Adviesraad betreft,
maatwerk niet in de weg staan. Maatwerk moet de standaard blijven.
- In geval van aansluiting bij het Sociaal Team Gilze en Rijen moet voor
onze gemeente inspraak in de nieuwe constellatie mogelijk blijven, zodat
de uitgangspunten/visie van de gemeente alsook de opvattingen van
bewoners en adviesraad in de praktische uitvoering herkenbaar blijven.
- Voor cliënten die op het moment van de overstap naar de nieuwe situatie
in behandeling zijn, moet de zorg in ieder geval gecontinueerd worden.
- Wij vinden dat goed overwogen moet worden of investeren in de
bestaande situatie (met CJG Breda) voor (toekomstige) cliënten niet meer
oplevert dan het aangaan van een nieuw avontuur (met Sociaal Team
Gilze en Rijen).
- De basisondersteuning moet naar onze mening goed geregeld zijn:
laagdrempelig, zichtbaar, etc.
- Volgens ons is er op dit moment een soepele overgang van
basisondersteuning naar specialistische zorg. Hoe is dat geregeld als we
zouden kiezen voor het Sociaal Team Gilze en Rijen?
- Is voldoende onderzocht of kwalitatieve verbetering van de
jeugdhulpverlening door een meer integrale aanpak bij CJG Breda mogelijk
zou zijn?
- Wij willen graag inzage in het verslag van Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
van Gilze en Rijen, aangenomen dat zo’n onderzoek uitgevoerd is.
- Als de keuze tussen de twee scenario’s straks gemaakt is, voor hoe lang
wordt de samenwerking dan aangegaan?
- De aanbieders van jeugdhulp zullen aan een aantal aanbestedingseisen
moeten voldoen. De Adviesraad wil graag inzicht krijgen in het programma
van eisen dat voor hen zal gelden.
- Aansluiting bij het Sociaal Team Gilze en Rijen zal betekenen dat de ABGgemeenten meer met elkaar vervlochten raken. Wordt de politieke
kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt in dat geval voldoende
meegewogen?
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Tot slot:
De Adviesraad heeft de overtuiging dat er zorgvuldig gekeken is naar de
mogelijke opties voor jeugdhulpverlening en naar de implicaties van de keuze
voor een van beide.
Wij hopen dat onze input hieraan ook een bijdrage heeft kunnen leveren.
Wij realiseren ons tenslotte dat heel veel zal afhangen van de uitvoering van de
hulp die geboden gaat worden aan de jeugd die hiervoor in aanmerking komt en
aan hun ouders/verzorgers.
De Adviesraad Sociaal Domein gaat ervan uit dat zij uw schriftelijke reactie op dit
advies tegemoet kan zien.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau,
de voorzitter,

de secretaris,

J. Jansen

C. Raats
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