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Geachte College,
De werkgroep Jeugdhulp heeft op 26 januari j.l. de Agenda Jeugdhulp 2017-2019 besproken met de beleidsambtenaar Sandra Krist. Het stuk is een vervolg op het beleidskader Jeugd en gestoeld op de Transformatie-agenda GR-JR en “Jeugd doet mee”. Het bevat 23 actiepunten die in de komende 2 jaar gerealiseerd zouden moeten worden.
Naar aanleiding van de discussie binnen de werkgroep Jeugdhulp heeft Sandra Krist de Agenda Jeugd
nog gewijzigd. De WMOraad kan instemmen met de nieuwe Agenda Jeugd, maar heeft nog een paar
kleine wijzigingsvoorstellen.
1. In het hoofdstuk “Doel 1 Normaliseren, vroeg signalering en benutten van eigen kracht en netwerk” is het onderdeel Sport (in samenspraak met de werkgroep) vervallen, maar dit komt nog
voor in de opsomming op blz. 8 en blz. 17 bij Doel 1.
Advies: verwijder het kopje sport op blz. 8 en blz. 17 bij Doel 1.
2. De actiepunten zijn een aantal keren geclusterd. De actiepunten komen echter beter tot hun recht
als ze genoemd worden bij het onderdeel, waaruit het actiepunt voortvloeit.
Advies: Zet elk actiepunt na de alinea, waaruit het actiepunt voortvloeit. Dit bevordert de leesbaarheid van het stuk.
3. De Specialistische zorgaanbieders hebben in een regionale uitvraag concrete vragen gesteld over
een aantal punten die op blz. 14 genoemd worden. Hierin wordt op blz. 15 als één na laatste de
doorlopende zorglijn 18-/18+ genoemd.
In de tekst staat echter 18-/18;
Advies: wijzig de doorlopende zorglijn 18-/18; in doorlopende zorglijn 18-/18+
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