Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen
Ommen, 7 september 2016.
Betreft: Advies Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020.

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Ons is voorgelegd voor advies de Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020. Hiertoe is op 7
september jongstleden de themagroep Jeugd van de Participatieraad bijeengekomen. Ons is
tevens toegekomen het advies dat reeds is opgesteld vanuit het Regionale Cliëntenplatform
Jeugdhulp IJsselland. Dit onderschrijven wij.
Vanuit de themagroep wordt verder positief gereageerd op onder andere de volgende
initiatieven:
- Het lokaal meer ruimte creëren voor de transformatie en lokale inkoop;
- Het bekijken van nieuwe mogelijkheden tot bekostigen waarbij aandacht voor het sturen
op kwaliteit en resultaat.
- Het flexibeler omgaan met de indicatiestelling. Daarbij acht de themagroep een groei in
vertrouwen tussen gemeente en zorgaanbieders noodzakelijk. Vanuit de themagroep wordt
gevraagd om de niveaus van complexiteit van hulpvragen te verminderen in relatie tot de
indicatiestellingen.
Het stuk wordt echter als basaal ervaren waarin nog vele zaken open liggen. De wens
bestaat om over een aantal maanden weer samen te komen om het vervolg te bespreken,
meer zicht te krijgen op de zorgbehoefte binnen Ommen gelet op de diverse
leeftijdsgroepen en het volgen van het proces van de transformatie.
Wij adviseren de gemeente om een lokale visie op jeugdhulp te beschrijven. Daarnaast
vragen wij aandacht voor het verder vormgeven van de contacten tussen de gemeente en de
huidige jeugzorgaanbieders, scholen, kinderopvangorganisaties, jongerenwerk, huisartsen
en (sport)verenigingen ter versterking van de (preventieve) zorg, signalering en het
vormgeven van de transformatie. Tevens de vraag om vanuit de gemeente de samenwerking
tussen de verschillende zorgaanbieders te stimuleren om kwaliteit en efficiëntie van zorg te
vergroten.

Samenvattend geven wij namens de Participatieraad een positief advies af op het ons
voorgelegde stuk, met het vertrouwen dat u ons in de nabije toekomst ook een lokale visie
op de jeugdhulp kunt voorleggen.
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