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  Geachte leden van de adviesraad, 

 

 

 
 

 

Wij danken u hartelijk voor uw advies na de fijne bespreking van de regiovisie op 
jeugdhulp 2022-2025. In uw reactie heeft u ons nog enkele vragen gesteld. In deze brief 

zullen wij deze vragen beantwoorden.  

 

 Wat te doen met personen in de overgang naar 18 jaar en wat te doen met 

personen die net boven de 18 jaar zijn? 

In de praktijk stemmen we op 17 jarige leeftijd af samen met Wmo hoe we de 

ondersteuning bieden aan jeugdigen. Dit betreft altijd maatwerk per client. We 

zien dat we hier nog verbetering in aan kunnen brengen. De afstemming in de 

praktijk kan beter en daar hebben we aandacht voor.  

 Is er bij een dreigende uit huis plaatsing een mogelijkheid voor een second opinie? 

In het gesprek met onze beleidsadviseur is hier ook over gesproken. Formeel is de 

second opinion nu de Raad voor de Kinderbescherming. Maar u heeft hier een 

terecht punt aangeraakt. Dit is slechts theorie, maar voor ouders een wezenlijk 

punt dat onvoldoende geborgd is. We zullen dit punt in de toekomstige 

ontwikkelingen rond de jeugdbeschermingsketen oppakken.  

 Hoe onafhankelijk zijn de leerplicht ambtenaren? ( als er bijvoorbeeld eigen 

kinderen of familie bij betrokken zijn). 

Onze leerplichtambtenaren zijn onafhankelijk, wanneer er verbindingen zijn met 

een jeugdige en/of de familie die belemmerend zijn voor de onafhankelijkheid, is 

het mogelijk om vanuit de poule leerplichtambtenaren een andere 

leerplichtambtenaar aan te laten sluiten.  

 

 

 

 

 Is er voldoende controle op / inzicht in de opleidingen van jeugdhulp ambtenaren? 

Onze jeugdprofessionals zijn geen ambtenaren, maar jeugdhulpverleners. Zij zijn 
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in dienst van Spring jeugdprofessionals. Een organisatie die voor alle gemeenten in 

de regio deze professionals levert. Zij hebben een opleidingsstructuur die jaarlijks 

aan met de gemeenten wordt besproken.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben. Of als u 

signalen uit de praktijk hebt die waardevol zijn voor ons om te weten. Dan nodigen wij u 

vooral uit om contact met ons op te nemen. Dit kan via jullie contactpersoon mevrouw van 

Dongen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
College van burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

Namens dezen,  
 
 

 
A.L.A. Marchand van der Waal Bc PM 

Teammanager 


