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Geachte heer Ooms,

Op 17 mei 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde met als onderwerp Jeugdzorg.

Uw vragen gaan deels in op een blog1 van de heer Donker, cliëntondersteuner Wmo. U vraagt in 
hoeverre wij een aantal problemen in de jeugdzorg, die in het blog worden belicht, herkennen in de 
Houtense situatie.

De vragen gaan voor het overige in op de verzelfstandiging van het sociaal team.

In het onderstaande beantwoorden wij deze vragen.

Vragen over de herkenning van de beeldschets uit het blog

Vraag 1: Herkent het College het in de blog geschetste beeld voor de Houtense situatie met
betrekking tot juridische medewerkers en jeugdrecht? Zo ja, welke maatregelen 
neemt u hier tegen? Zo niet, wat doet de gemeente Houten om deze situaties te 
voorkomen?

Antwoord:
Het beeld dat in de blog geschetst wordt op het punt van juridische expertise binnen de gemeente in 
relatie tot jeugdzorg is voor ons deels herkenbaar. De Jeugdwet is een kaderwet; veel wordt aan de 
gemeente overgelaten. Tegelijkertijd is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
De kennis van de Awb is in ons huis op orde. De expertise op de Jeugdwet is in huis ook aanwezig. 
De uitvoering van de Jeugdwet is echter nieuw en in voorkomende gevallen complex.
In die gevallen realiseren we ons dat benodigde kennis nog niet afdoende aanwezig ís en huren we 
extern juridisch advies in, met de intentie om ervan te leren. Hierdoor groeit onze expertise op dit vlak.

http://donkerconsultinq.nl/2018/05/08/moqeliike-valkuilen-na-overhevelinq-ieuqdzorq-naar-gemeente/
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We hechten eraan te vermelden dat de afgelopen járen ook de nodige aandacht is gegeven aan 
scholing van medewerkers van het sociaal team op gemeentelijke rechtsgebieden (bijvoorbeeld 
bestuursrecht en privacyrecht).

Vraag 2: Herkent het College het in de blog geschetste beeld voor de Koutense situatie met 
betrekking tot inhuur derden? Zo ja, welke maatregelen neemt u hier tegen? Zo niet, 
wat doet de gemeente Houten om deze situaties te voorkomen?

Antwoord:
De beeldschets over tijdelijke inhuur vanuit andere organisaties in een sociaal team is voor ons 
herkenbaar uit de begintijd van het Houtens sociaal team (2015). Verschillende medewerkers die bij 
het Sociaal team Houten gedetacheerd waren, hadden in die periode sterk het referentiekader vanuit 
de moederorganisatie.
De afgelopen twee jaar is veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van een meer onafhankelijke 
blik van medewerkers van het sociaal team. Aanvullend hebben de gedragswetenschapper en de 
teamleiders van het sociaal team een rol om kritisch mee te kijken of de meest passende 
hulpverlening op de hulpvraag wordt geboden. Het sociaal team heeft zich daarmee op dit punt de 
afgelopen járen sterk ontwikkeld.
Wij verwachten tenslotte dat de verzelfstandiging van het Sociaal Team in de vorm van een stichting 
bijdraagt aan een meer onafhankelijke blik van de medewerkers. Zij zijn bij de stichting in dienst, 
waardoor er geen sprake meer is van de in de blog genoemde constructie (detachering vanuit 
moederorganisaties).

Vraag 3: Herkent het College het in de blog geschetste beeld voor de Houtense situatie met 
betrekking tot diagnostisch onderzoek? Zo ja, welke maatregelen neemt u hier 
tegen? Zo niet, wat doet de gemeente Houten om deze situaties te voorkomen?

Antwoord:
Dit beeld is niet herkenbaar. In het Sociaal team Houten worden geen diagnoses gesteld door 
personen die daartoe niet bevoegd zijn. Het uitgangspunt is dat de medewerkers van het Sociaal team 
bekwaam zijn om op basis van gestelde diagnoses de hulpvraag af te leiden en passende 
hulpverlening daarbij voor te stellen. Ofwel te toetsen of de voorgestelde hulpverlening vanuit de 
inwoner naar haar/zijn professionele inschatting het meest passend is.
Wanneer er nog geen diagnose is, kunnen de medewerkers deze indiceren en hiervoor doorverwijzen 
naar een professional die hiertoe gekwalificeerd is.

Vragen over het sociaal team

Vraag 4: Hoe is de verzelfstandiging van het sociaal team verlopen?

Antwoord:
Het proces van de verzelfstandiging is nog niet afgerond. Een belangrijke stap die nog gezet moet 
worden is de daadwerkelijke overgang van taken, bevoegdheden en medewerkers naar de stichting. 
Dat gaat per 1 juli aanstaande gebeuren. Over het geheel genomen zijn wij tevreden over hoe het
proces tot nu too is verlopen. Belangrijke mijlpalen zijn binnen de daarvoor gestelde deadlines 
gehaald, zoals de werving van de directeur, het statutair oprichten van de stichting, net vaststellen van
de begroting en het indienen van de subsidieaanvraag.
Maar belangrijker is dat de dienstverlening en zorg aan onze inwoners gewoon door is gegaan. Dat is 
een grote verdienste van de medewerkers van het sociaal team. De voor hen onzekere en onrustige 
maanden zijn niet ten koste gegaan van de zorg voor hun cliënten. Dat is een compliment waard.
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Vraag 5: Zijn hier nog bijzondere knelpunten opgetreden of nieuwe kansen te melden?

Antwoord:
De daadwerkelijke overgang van taken en medewerkers naar de stichting is uitgesteld van 1 april naar 
1 juli. Dat is op verzoek van de medewerkers gebeurd. De medewerkers hadden meer tijd nodig om 
een aantal personele zaken uit te (laten) zoeken. De ambtenaren blijven tot 1 januari 2019 
gedetacheerd in het sociaal team, omdat het pensioenvraagstuk meer tijd vraagt.

Vraag 6: Wij hoorden o.a. van personeelswisselingen I verloop in aanloop van de
verzelfstandiging. Is de zorg voor cliënten voldoende geborgd tijdens de overgang? 
Zijn er bezettingsproblemen waardoor dit kan optreden? Zo ja, wat doet u om dit te 
voorkomen?

Antwoord:
Personele wisselingen zijn haast inherent aan processen zoals een verzelfstandiging of een fusie. 
Desondanks is het verloop onder het personeel van het sociaal team als gevolg van de 
verzelfstandiging niet groot. Vrijwel alle medewerkers die een aanbod hebben gekregen om mee te 
gaan naar de stichting hebben hier positief op gereageerd. Daar zijn we erg blij mee.
De dienstverlening aan onze inwoners is dan ook gewaarborgd. De directeur van de stichting besluit 
op welke manier zij eventuele vacatures wil invullen. In ieder geval is de werving voor een tweede 
teamleider al gestart.

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer M. van den Heuvel via telefoonnummer 
(030)-63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

de burgemeester,de secretaris,

H-S- den Bieman W.M. de
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