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Geacht college,
geachte gemeenteraadsleden,

Vooraf
Op regionaal niveau hebben de Sociale Raden/Participatieraden Hart van Brabant gezamenlijk een
Preadvies geschreven inzake het Koersdocument Jeugd(hulp).
Lokaal hebben wij in ons advies betreffende de Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2018
aangegeven dat wij het wonderlijk vinden om twee documenten (het Koersdocument en de
Verordening Jeugd 2018) te lezen die dezelfde stad, hetzelfde jaar en hetzelfde thema betreffen, maar
die inhoudelijk en qua richting zo ver uit elkaar liggen.
Aanvullend hierop wil de Sociale Raad Tilburg graag nog een advies uitbrengen over het
Koersdocument Jeugd(hulp).

Ambities en de weg er naar toe
De ambities van het Koersdocument Jeugd(hulp) onderschrijven wij volledig. Wat wij hierbij tot nu toe
evenwel missen, is een uitgewerkt programma om deze ambities te verwezenlijken.
Zowel bij de beantwoording van het Preadvies als bij de beantwoording van het advies van de Sociale
Raad Tilburg inzake de Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2018 vinden wij geen stappenplan
hoe de gemeente vanuit de huidige situatie wil komen tot de gewenste situatie. De bestuurscommissie
verwijst in haar antwoord naar de jaarlijkse uitvoeringsagenda maar geeft daar geen verdere invulling
aan.
Binnen de jeugdhulp gaat er veel goed. Er zijn echter ook situaties waar het niet goed verloopt of waar
jongeren en ouders binnen de procedures en het systeem verdwaald raken. Jongeren krijgen niet op
tijd de juiste zorg. Gezinnen met complexe problemen lopen vast. Dit zijn de achterliggende redenen
waarom er verbeteringen nodig zijn. Het is dus noodzaak hier zo snel mogelijk mee aan de slag te
gaan. Om op korte termijn van betekenis te kunnen zijn voor burgers, moet er een strategie ontwikkeld
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worden hoe de ambities van het Koersdocument geoperationaliseerd moeten worden. Terecht gaat
het Koersdocument uit van een proces dat tijd, inzet en volharding van velen zal vragen. Het gaat
immers niet om cosmetische veranderingen en een kleine wijziging hier of daar; de gewenste
veranderingen reiken veel verder dan enkele nieuwe accenten in de verordening jeugdhulp voor 2018.
Zonder een duidelijk plan met daarin welke stappen wanneer gezet moeten worden en door wie,
welke stappen prioriteit hebben, blijft dit in onze ogen nog te lang hangen op het niveau van ambities.
Wij willen op korte termijn effecten gerealiseerd zien van deze ambities. Juist omdat deze opgesteld
zijn om beter, sneller en passende hulp en ondersteuning te kunnen regelen. Ervaringen van burgers
vertellen ons dat er urgentie is om te komen tot nieuwe stappen in de uitvoering.

Tot slot
Het dringende advies van de Sociale Raad Tilburg is dan ook om op zo kort mogelijke termijn een
strategische aanpak te formuleren met concrete stappen en afspraken om de genoemde ambities te
verwezenlijken.

Advies
Formuleer op korte termijn een strategische aanpak
met concrete stappen en afspraken
om ze de genoemde ambities te verwezenlijken

Graag vernemen wij uw antwoord op dit advies.

Hoogachtend,
namens de Sociale Raad Tilburg,

Dion van den Berg,
Voorzitter Sociale Raad Tilburg.

CC: mevr. M. Kolhorn, contactambtenaar.
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