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Aan: mevr. J. Verbiesen
Betreft: advies 'Beleidskader Integraal Jeugdbeleid 2016 tot en met2019'

Geachte mevr. Verbiesen,

De raad heeft het concept van bovengenoemd Beleidskader uitvoerig besproken.
Het wordt als zeer leesvriendelijk en erg uitgebreid bestempeld.
Het hele stuk straalt positivisme uit.
Toch maken wij ons zorgen, met name over de uitvoerbaarheid. Papier is geduldig, je kunt er
veel mooie woorden op kwijt. De praktijk is echter, zoals u ongetwufeld weet, weerbarstiger.
InhoudehJk hebben wij weinig op of aante merken, een paar kanttekeningen toch:
- WU zljnbllj met de opmerking dat alle hulp zolokaal mogelijk gegevenzal worden
- GeluLkig gaat het ook over jeugd zónder problemen
- De invulling van de aanpak van één regisseur enz. op het gebied van de jeugdzorg lijkt
ons, voor wat betreft specifieke kennis, een bijna onmogelijke klus.
- V/U maken ons grotezorgen over de invulling van het Passend Onderwljs, met name
over de gang van zaken met betrekking tot het sbo. Bekend is dat De Regenboog in
Drunen zalverdwijnen en het de bedoeling is dat de kinderen vandeze school naar de
Leilinde in Oudheusden zullen gaan. Aangezíen de Leilinde een protestantschristelijke school is, en dit ook zeer nadrukkelijk vermeldt, lijkt dit voor veel ouders
niet de eerste keus. De kinderen zullen eerder naar scholen in Waalwijk en Den Bosch
gaan wat meer (reis)kosten voor de gemeente Heusden betekent. Ondanks het systeem
Passend onderwijs zullen er altijd kinderen blijven die niet op een reguliere school
onderwijs kunnen volgen en dus naar het sbo zullenmoeten, in de hier geschetste
situatie ook nog eens verder van huis.
Zoals u in het beleidskader alaangeeftzal de verdere uitvoering worden vastgelegd in een
jeugdagenda. De raad zou heel gaag op de hoogte gehouden worden over de invulling en
verdere ontwikkeling van deze agenda.

Wij wensen u veel succes met de verdere invulling
Tot nader overleg vindt u ons altijd bereid.
Met vriendelijke groet,
Namens Wmo-adviesraad

en uitvoering.

