
 
 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:   

 
Onderwerp 
Visie op jeugdhulp gemeente Goirle  

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
5 maart 2013 9 april 2013 Visie Jeugdzorg  

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Goirle verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan 
kinderen, jongeren en opvoeders. Dit gaat van de licht pedagogische ondersteuning tot de zwaardere vormen 
van jeugdzorg (de gesloten jeugdzorg). Om op een goede manier vorm en inhoud te geven aan de nieuwe taken is 
bijgaande visie op jeugdhulp opgesteld. 
 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De gemeente Goirle is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan 
kinderen, jongeren en hun opvoeders. Om dit goed te regelen komt er een nieuwe Jeugdwet. Om op een goede 
manier vorm en inhoud te kunnen geven aan deze nieuwe taken is een eerste visie op jeugdhulp, gemeente 
Goirle opgesteld. Kortheidshalve wordt u verwezen naar deze visie (zie bijlage). Deze eerste visie is opgesteld 
om uiteindelijk te kunnen komen tot een door uw raad vastgestelde visie op jeugdhulp, gestoeld op de 
uitgangspunten van de nota 'Back to Basics: De nieuwe Koers' en de regionale uitgangspunten Midden-Brabant.  
 
Om uw raad in staat te stellen 'aan de voorzijde van dit proces' kaders te kunnen stellen, is het wenselijk dat u 
niet alleen deze eerste visie bespreekt, maar ook de weg - om te komen tot een vastgestelde visie - accordeert. 
Daarover gaat dit voorstel. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Een door de raad vastgestelde visie op jeugdhulp, met als uiteindelijk doel om een toereikend aanbod van 
jeugdhulp aan jeugdigen en hun opvoeders te realiseren. Zo kunnen we voldoen aan de gemeentelijke plichten 
die voortvloeien uit de nieuwe Jeugdwet die per 1 januari 2015 zal gelden. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Na behandeling van de conceptvisie in het college (5 maart 2013), behandeling in de commissie Welzijn (19 
maart 2013) en behandeling in uw raad (9 april 2013), wordt deze visie besproken met betrokkenen (onder 
meer jeugdigen en hun ouders/opvoeders en professionals in het veld en andere belangstellenden). Hiervoor zal 
na 9 april 2013 een bijeenkomst worden georganiseerd. Daarna kan zo nodig bijstelling plaatsvinden van de nu 
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voorliggende visie. De aangepaste visie wordt vervolgens door ons college via uw commissie Welzijn ter 
vaststelling aangeboden aan uw raad. Daarna volgt een concrete uitwerking over hoe de uitgangspunten in de 
visie vorm zullen krijgen in de praktijk.  
 
Tijdens uw thema-avond over de transitie 'Jeugdzorg' op 18 februari 2013 en de commissie Welzijn van 19 
februari 2013 is door de aanwezige raadsleden uitgesproken dat zij uit hun midden een werkgroep willen 
formeren die actief betrokken is bij het traject. Op dit moment wordt onderzocht door die werkgroep op welke 
wijze zij het beste vorm kan krijgen en wat de precieze opdracht is. Wij vragen uw raad dan ook tevens het 
kader en rol/doel voor uw werkgroep aan te geven, zodat daar ook (in procesmatige zin) ruimte voor wordt 
gemaakt in het geschetste traject. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Onderhavig voorstel heeft 'slechts' tot doel u in de gelegenheid te stellen bijgevoegde visie nu als eerste 
vertrekpunt te kiezen en bevat voorts slechts een procesbeschrijving. Daaraan zijn geen kosten verbonden. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Zie onder 3. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Zie onder 3. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Hoewel er voor nu geen fatale beslisdatum van toepassing is, is besluitvorming nu over het te doorlopen traject 
van belang om voldoende vaart te houden.  
 
8. Voorstel 
a. De voorliggende 'Visie op jeugdhulp gemeente Goirle' als eerste vertrekpunt aan te merken, zodat deze visie 
besproken kan worden met betrokkenen. 
b. In te stemmen met het geschetste traject zoals vervat in dit voorstel om te komen tot een definitieve 'Visie 
op jeugdhulp gemeente Goirle'. 
 
 
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 05-03-2013; 
 
gelezen het advies van de commissie  d.d. 19-03-2013; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

a. De voorliggende 'Visie op jeugdhulp gemeente Goirle' als eerste vertrekpunt aan te merken, zodat deze 
visie besproken kan worden met betrokkenen; 

b. In te stemmen met het geschetste traject zoals vervat in dit voorstel om te komen tot een definitieve 
'Visie op jeugdhulp gemeente Goirle'. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9-04-2013. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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