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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Een brandbrief van het Platform Belangenbehartiging cliënten Jeugdzorg Regio Midden-Brabant d.d. 
5 november 2018 inzake regionale tekorten jeugdhulp en het voorstel vanuit de Regio Hart van 
Brabant hoe gevolg te geven aan deze brief.  
  
Inleiding 
Op 5 november 2018 heeft het Platform Belangenbehartiging cliënten Jeugdzorg Regio Midden-
Brabant een brandbrief gestuurd naar de regio Hart van Brabant. Het platform uit haar zorgen over 
de Jeugdwet en de uitvoering van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant. 
In deze notitie informeren wij u over de brandbrief en het voorstel vanuit de Regio Hart van Brabant 
hoe hieraan gevolg te geven. 
 
U vindt de brandbrief van het Platform Belangenbehartiging cliënten Jeugdzorg in bijlage 1.   
  
Informatie 
Brandbrief vanuit een belangenorganisatie inzake dreigende financiële tekorten in de jeugdzorg en 
werking van de Jeugdwet 
 
Het Platform Belangenbehartiging cliënten Jeugdzorg uit in haar brief bezorgdheid over de 
nieuwsberichten inzake dreigende financiële tekorten in de jeugdzorg regio Hart van Brabant en stelt 
in haar brief dat de tekorten aangeven dat de Jeugdwet niet werkt voor kinderen met een 
levenslange, levens brede beperking. Het platform doet enkele voorstellen om maatregelen te 
treffen die naar de mening van het platform effectiever zijn op de lange termijn. Deze voorstellen 
betreffen het inzetten van meer maatwerk in de jeugdhulp, het uniformeren van de lokale 
toegangen, het terugdringen en overbruggen van wachttijden en een grotere zeggenschap van 
jeugdhulp cliënten. 
  
Vervolg 
Vanuit het AO Jeugd van de regio Hart van Brabant wordt op korte termijn een gesprek met het 
platform georganiseerd over de lange termijn oplossingen die in de brief worden genoemd en 
specifiek de zorgen en meldingen die zij ontvangen van cliënten. Die meldingen zijn uiteraard een 
belangrijke bron om de uitvoering van de dagelijkse praktijk tegen het licht te houden. Tegelijkertijd 
kunnen er in dit gesprek ook vragen worden gesteld vanuit het AO Jeugd van de regio Hart van 
Brabant over de onderbouwing van de voorstellen die genoemd worden in de brandbrief. 
Op basis van het gesprek worden er, indien nodig, vervolgafspraken gemaakt met het platform. 
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 Communicatie 
Er is nog niet eerder gecommuniceerd over deze informatie. Indien nodig wordt de 
raad geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek en eventuele vervolgafspraken met het 
platform. 
  
 Bijlagen 

1 Brandbrief Platform Jeugdzorg tekorten jeugdhulp regio Hart van Brabant. 
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