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Hierbij reageert de Participatieraad Maasdriel op uw vraag (via mail van 22 november 2013
van mevrouw Van der Zaim-Weiss) om te adviseren over de zogeheten groeinota jeugdzorg,
een regionaal product van de regiogemeenten in Rivierenland; onderdeel daarvan is een
lokale paragraaf, opgesteld in coproductie met de gemeente Zaitbommel.
Naar aanleiding van uw verzoek heeft de Participatieraad op 12 december 2013 een
uitvoerig gesprek gevoerd met mevrouw Van der Zaim-Weiss. Na haar toelichting op het
genoemde stuk, heeft de Participatieraad zijn globale commentaar kenbaar gemaakt en dat
ook beschouwd als zijn reactie op uw verzoek. Deze brief dient te worden gezien als een
bevestiging van die reactie.
De Participatieraad beschouwt de groeinota als onderdeel van een zeer dynamisch proces
van beleidsvoorbereiding en -besluitvorming, in het bijzonder omdat het precieze traject en
de beoogde eindsituatie nog niet vaststaan, onder meer naar aanleiding van de
parlementaire behandeling van de voorgenomen veranderingen m.b.t. de jeugdzorg. Daarom
is het volgens de Participatieraad thans te vroeg om een definitief advies te verstrekken.
Vervolgens is de Participatieraad van mening dat de groeinota een goed doordacht en
samenhangend document is, dat echter nog veel open einden bevat als elementen die nader
moeten worden doordacht.
Verder heeft de Participatieraad het zeer op prijs gesteld met mevrouw Van der Zaim-Weiss
over de nota in een constructieve en open sfeer van gedachten te kunnen wisselen. Daarbij
heeft de Participatieraad gesuggereerd om: rekening te houden met de door hem in oktober
jl. geformuleerde uitgangspunten voor de zogeheten transities in het sociaal domein (o.a.
maatwerk, rechtszekerheid, betrokkenheid van burgers, budgettaire randvoorwaarden);
•

de lokale paragraaf nader en concreter uit te werken, hetgeen noodzakelijk is voor niet
alleen de beleidsvoorbereiders en -adviseurs, maar in het bijzonder ook voor de
(potentiele) clienten en hun naast betrokkenen en voor de uitvoerders/zorgaanbieders;
in die nadere uitwerking heldere verbindingen te leggen met in het bijzonder de
voorgenomen overhevelingen vanuit de AWBZ naar de Wmo en de invoering en
ontwikkeling van het zogenaamde Passend Onderwijs;
het leveren van passende zorg centraal te stellen, hetgeen onder meer betekent dat de
keten van 0de-1ste-2de lijn goed is ingericht, dat de onderdelen adequaat op elkaar zijn
afgestemd, en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het beroep op specialistische
zorg, ook al moet worden beseft dat laatstgenoemd onderdeel zware financiele
implicaties kan hebben.

De Participatieraad is graag bereid mee te denken en te adviseren over de nadere invulling
van het voorgenomen beleid m.b.t. de jeugdzorg en over de definitieve nota jeugdzorg.
Met vriendelijke^groet, /
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