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Aanleiding 
In 2015 is de jeugdwet inwerking getreden waarmee de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 
gehele jeugd(zorg)stelsel. Roosendaal werkt samen met 8 gemeenten in West-Brabant West (Bergen 
op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In 
2014 hebben we gezamenlijk een visie opgesteld: “het jeugdbos”. Vervolgens is deze visie uitgewerkt 
in het beleidsplan “Zorg voor Jeugd West-Brabant West 2015 – 2017”.  We hebben inmiddels 3 jaar 
ervaring en dat biedt de kans om het beleid waar mogelijk te verbeteren. Dit is daarom het moment 
om een nieuw beleidskader vast te stellen.  In het beleidskader wordt teruggekeken  op de afgelopen 
beleidsperiode, welke inzichten hebben we gekregen en wat zijn de vervolgstappen (next steps).  
 
Er is gekozen om middels een participatief traject het beleidskader tot stand te laten komen. Het 
beleidskader is opgesteld op basis van de inbreng van een groot aantal verschillende professionals uit 
het jeugdstelsel (onderwijs, huisartsen, zorgaanbieders, gemeenteraden etc.). In totaal zijn er 875 
professionals benaderd die via digitale vragenlijsten en tijdens verdiepende en verrijkende 
bijeenkomsten hun inbreng konden leveren en actief konden meedenken. Daarnaast zijn jeugd en 
ouders geïnterviewd. Belangrijkste conclusie is dat onze partners nog achter de visie van het 
jeugdbos staan. Alle inbreng is verwerkt tot een beleidskader op strategisch niveau met 5 heldere 
‘next steps’. Deze next steps zijn beschreven in het beleidskader en gaan over: 

1. Zorglandschap 
2. Regierol van de 9 gemeenten 
3. Samenwerken en organiseren 
4. Regie bij jeugdigen en ouders 
5. Sturen en Meten.  

 
Bij dit raadsvoorstel is als bijlage 2 de visie ‘zicht op veiligheid” ter kennis name bijgevoegd. Deze visie 
is gelijktijdig met het beleidskader zorg voor jeugd 2018 – 2021 door het College vastgesteld. De visie 
“zicht op veiligheid” is een afgeleide van de visie “het jeugdbos”. De visie “het jeugdbos” is de stip aan 
de horizon en dient als leidraad voor transitie en transformatie. In deze visie is een eerste aanzet 
gegeven voor het onderdeel veiligheid. Om binnen het onderdeel veiligheid de transformatie een 
impuls te geven is er samen met ketenpartners een gezamenlijke visie opgesteld. Deze visie sluit aan 
bij de visie “het jeugdbos” en het beleidsplan “zorg voor jeugd 2015 – 2017” .en bij de kaders van het 
in dit voorstel aangeboden beleidskader “zorg voor jeugd 2018 – 2021.  
 
Beoogd effect 
Een strategisch beleidskader voor de komende jaren (2018 – 2021). Dit kader dient als leidraad voor 
het College om de komende jaren het beleid door te ontwikkelen. Dit met als doel een goed 
functioneren jeugdstelsel waar bij jongeren in Roosendaal veilig en gezond kunnen opgroeien.  

 

Argumenten 
1.1. Beleidskader sluit aan bij onze ambities  
In de nota “gebundelde kracht, veranderagenda sociaal domein” staan de ambities voor het sociaal 
domein beschreven. De ambities/next steps in het beleidskader zorg voor jeugd 2018 – 2021 zijn in 
lijn met deze ambities. Belangrijke ambitie vanuit de nota “gebundelde kracht” is om zorg en 
ondersteuning dichter bij de leefwereld van onze inwoners te brengen en de inzet op preventie. Dit 
sluit aan bij de next steps beschreven bij het zorglandschap waarbij we domeinen willen verbindingen 
om te komen tot betere integrale ondersteuning aan onze inwoners.  
 
1.2 Beleidskader sluit aan bij de doelstellingen in programma 5, programmabegroting 2018 
In programma 5 van de programmabegroting 2018 zijn doelstellingen opgenomen. Specifiek voor 
jeugd gaat het met name om het verbinden van domeinen (jeugd, onderwijs, jeugdgezondheidszorg), 
daarnaast gaat het om het (door)ontwikkelen van een monitor sociaal domein en het stimuleren van 
innovatie. Dit beleidskader geeft voor het beleidsveld jeugd richting hoe deze doelstellingen kunnen 
worden behaald.  
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1.3 Het beleidskader vormt de regionale (ontwikkel)agenda voor de komende periode  
Roosendaal werkt samen met de 8 gemeenten in West-Brabant West  aan een goed en functionerend 
jeugdstelsel. Het beleidskader beschrijft 5 next steps die de basis vormen voor de regionale 
samenwerking de komende beleidsperiode.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Zonder beleidskader geen duidelijke koers voor doorontwikkeling  
Het beleidskader vormt de basis waar aan we regionaal samenwerken. De 5 next steps geven 
duidelijk focus en koers wat er nodig is om het stelsel verder te optimaliseren. Zonder een duidelijke 
koers verliezen we efficiëntie en daadkracht. Daarnaast vormt een gezamenlijk beleidskader een basis 
voor de regionale samenwerking.  
 
Financiën 
Geen 
 
Communicatie 
Het betreft een regionaal beleidskader. Zodra alle 9 gemeenteraden hebben ingestemd met het 
beleidskader zullen de betrokken professionals worden geïnformeerd over het beleidskader. Dit wordt 
regionaal opgepakt.  
 
Met het onderwijs is op overeenstemmingsgericht overleg(OOGO) gevoerd, dit is een wettelijke 
verplichting vanuit de jeugdwet. Het onderwijs heeft aangegeven de inhoudelijke lijn van het 
beleidskader onderschrijven.  
 
Vervolg 
Geen  
 
Bijlagen 

1. Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018 – 2021.  
2. Visie “zicht op veiligheid” (ter kennisname)  


