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KORTE OMSCHRIJVING:
De Wmo-raad is gevraagd advies te geven op het document “Visienota Jeugdbeleid Oostzaan 2016-2020”. In deze visienota staat staan de ambities en speerpunten beschreven die
de komende 4 jaar moeten bijdragen in het oplossen van de aandachtspunten t.a.v. het
Jeugdbeleid.
De beleidsregels zijn door de leden gelezen en vragen zijn inhoudelijk beantwoord door beleidsambtenaar Roelie Hommes tijdens de Wmo-raad vergadering van 21 maart 2016
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DE WMO RAAD OOSTZAAN ADVISEERT DE GEMEENTE OOSTZAAN:

Algemeen:
- De Wmo raad wil de gemeente allereerst complimenten met de goede stappen die zij al
heeft gezet in het Jeugd domein. En dat in betrekkelijk korte tijd!
- De Wmo raad adviseert de gemeente om de regie te nemen in het tot stand brengen van
samenwerking tussen de gemeente en de ketenpartners. Nu is iedereen van mening dat er
moet worden samengewerkt in het belang van de ontwikkeling en veiligheid van het kind
maar hierin neemt niemand de regie om de samenwerking tot stand te brengen. De Wmoraad is van mening dat de gemeente hierin een belangrijke rol heeft.
- De Wmo raad adviseert het college een herkenbaar (fysiek) aanmeldingspunt in te richten
waar burgers en/of jeugdigen op een laagdrempelige manier terecht kunnen met hun vraag
en waar professionals, vrijwilligers en ketelpartner samenwerken om de hen een integraal
antwoord te geven op hun vraag.
Tekstueel:
- Het stuk is niet vanuit bewonersperspectief geschreven en daardoor ambtelijk van toon.
Het stuk is op hoofdlijnen geschreven en is daardoor lastig “vast te pakken”. De Wmo-raad
adviseert het stuk hierop aan te passen en ook meer samenhang aan te brengen met andere, en eerdere, beleidsstukken binnen het sociaal domein.
- De Wmo-raad adviseert de gemeente het stuk ook beter leesbaar te maken voor keten
partners en verwachtingen uit te spreken zonder deze concreet in te vullen. Zodoende kan
dit stuk ook dienen als gespreksnotitie met de ketenpartens en kan gezamenlijk invulling
worden gegeven aan concrete uitvoeringsplannen die op basis van deze nota moeten
worden gemaakt.
Onderwerp specifiek:
- Bij de speerpunten Centrum Jong en Echtscheidingen wordt wel gesproken over het realiseren van een plan van aanpak. Dit wordt gemist bij de andere ambities.
- Met het dynamisch BSL model ontkom je er niet aan om concrete doelen, concrete stappen en de gerealiseerde uitkomsten en resultaten te onderzoeken en benoemen. Als is het
maar om verantwoording af te leggen voor de tijd en geld die is geïnvesteerd. Welke concrete resultaten zijn al behaald? En op welke wijze? Welke mensen, diensten, producten
en interventies hebben geleid tot de gewenste resultaten?
- Centrum Jong neemt een belangrijke centrale plaats in in het sociale domein van Oostzaan. De discussie over de vaste fysieke plek baart ons zorgen. Al helemaal als er gesproken wordt in de media over een lokatie in Zaandam. Centrum Jong verdient een representatieve en makkelijk bereikbare plek in Oostzaan. Dat gaat ook op voor een nieuw te bouwen jeugdhonk.
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