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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,  
 
Op 19 juli 2016 heeft u een ongevraagd advies uitgebracht over de wettelijke verplichtingen uit de 
Jeugdwet in de sfeer van resultaatsturing, risicomanagement, verantwoording en transparantie en 
de zorgen die u heeft over het in control zijn van de gemeente Peel en Maas ten aanzien van de 
uitvoering van de Jeugdwet. 
 
Allereerst onze hartelijke dank voor uw advies. Hieruit blijkt uw betrokkenheid bij en bezorgdheid 
over de verantwoordelijkheden die door de Jeugdwet per 1 januari 2015 naar de gemeente zijn 
over gekomen. 
 
Het is voor ons een zoektocht om de juiste balans te vinden tussen de wettelijke verplichtingen en 
de verantwoordelijkheden die wij in het nieuwe jeugdstelsel vanuit ons eigen perspectief en eigen 
(bestuurs-)cultuur voor ons zien. 
 
Gelukkig kunnen wij u melden dat de punten die u noemt volop in ontwikkeling zijn. 
 
Zo werken wij op dit moment de Kaderstelling voor de komende periode uit die aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd. Hierin wordt ook het programma Jeugd en Onderwijs 
opgenomen. We beschrijven daarbij  de doelen die de gemeenschap wil bereiken en de doelen die 
we daarnaast op grond van de Jeugdwet zelf willen bereiken en welke uitvoeringsdoelen we 
daaraan willen verbinden. Dat betekent ook dat we uitdrukkelijk kijken naar de manier om die 
doelen te monitoren. We hebben een monitoringssysteem waarin inmiddels al vele gegevens 
worden verzameld. De kunst daarbij is de juiste gegevens te verzamelen om de resultaten die we 
willen meten ook daadwerkelijk te kunnen meten.  
 
Daarbij betrekken wij ook de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de outcomecriteria. De 
reden hiervoor is dat we ook een balans moeten zien te vinden in wat we aanbieders vragen aan 
gegevenssets, zeker als aanbieders in meerdere regio’s in Nederland werkzaam zijn. Een van de 
doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg was immers ook het verminderen van 
administratieve lasten.  
 
Ook kwaliteitsbewaking is een item waaraan wordt gewerkt. We doen dat (in regionaal verband) in 
samenspraak met jeugdhulpaanbieders maar zijn daarnaast ook voornemens om samen met  
cliëntenraden van jeugdhulpaanbieders in de regio, de kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders 
verder uit te werken en samen met hen te onderzoeken hoe de kwaliteit gemonitord kan worden. 
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Uw advies betrekken wij bij de verdere doorontwikkeling van het bovenstaande. Wij treden graag 
met u in overleg zodra er nieuwe stappen kunnen worden gezet. 
 
Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het 
zaaknummer 1894/2016/864478 te vermelden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 
 
 
 
 
 
wethouder, 
 
R.F.H. Janssen 
 
 
 
 

 


