
Het college van B&W
Van de gemeente Altena

Almkerk, 13 april 2022

Betreft:
Regiovisie jeugd, voorlopige reactie

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de Regiovisie jeugd en deze gedeeltelijk in ambtelijk overleg
besproken. Helaas hebben we deze pas op donderdag 7 april ontvangen en wordt er op donderdag
14 april al een advies verwacht. Deze periode is voor ons te kort om tot een gedegen advies te
komen. Wel kunnen we een aantal voorlopige constateringen met u delen.

Op het eerste gezicht ziet de visie er goed uit. Ook het gezamenlijke initiatief juichen wij toe.
Vooral het motto: De juiste en de beste hulp voor de jeugdige, zo dichtbij mogelijk spreekt ons aan.
Wij weten uit ervaring dat de inwoners van de Gemeente Altena hulp graag “dicht bij huis”
ontvangen.Onze inwoners maken echter ook vaak gebruik van voorzieningen in de regio
Gorinchem, Waalwijk en Den Bosch. Dit vinden we in de regiovisie onvoldoende terug.

Het grote knelpunt in de huidige visie is naar onze mening de uitvoerbaarheid. Wij adviseren u om
de visie los te koppelen van de inkoop/aanbesteding van de zorg. Beter een goed overwogen visie
welke ook  uitvoerbaar is dan een mogelijk chaotische situatie per 1-1-23.

Verder is in de motie Vreemd aan de orde, aanbesteding jeugdzorg en positie gezinshuizen van 8
maart jongstleden, al geconstateerd dat de nieuwe manier van contracteren niet haalbaar is voor
gezinshuizen en kleine zorgaanbieders. Ook wij staan achter deze motie en we zouden graag een



aanpassing in de visie zien voor wat betreft deze zorgaanbieders. Zorg dichtbij huis past namelijk
prima bij de visie.

We hopen dat u deze constateringen meeneemt in uw beslissing en hopen zo snel mogelijk met een
uitgebreid advies te komen. De intentie is om dit samen met de andere adviesraden van de
betrokken gemeenten te doen.
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