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Van: het college
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Onderwerp: herinrichting toegang tot de jeugdhulp 

Doel: te betrekken bij de besluitvorming over raadsvoorstel herinrichting toegang tot 

jeugdhulp in de raadsvergadering van 30 maart 2021

Aanleiding: toezegging (BABS nr.1803)

Aard informatie: openbaar

Aantal bijlagen: 0

Aanleiding

Wethouder Van Steen heeft in de informatievergadering Bestuur & Samenleving van 9 maart jl. 

toegezegd ‘dat naar de raad een overzicht van de te nemen acties, die gekoppeld zijn aan de vier 

actielijnen, wordt gestuurd.’

Informatie

Het toegezegde overzicht is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. Wethouder van Steen 

zal ter vergadering desgewenst een toelichting geven op het overzicht.  

Bijlage:
 Overzicht actielijnen sturing sociaal domein



mrt-21

Actielijn 1

Actielijn 2

Actielijn 3 Begeleiding

WMO

Regionaal Beschermd wonen

Jeugdhulp

Eenmalige investering van 

€ 150.000 nodig om deze 

opgave uit te werken in 

een plan van aanpak. Plan 

van aanpak incl. kosten 

komen later dit jaar naar 

de gemeenteraad.

Overzicht actielijnen sturing sociaal domein Heusden

Opdracht om inwoners op het gebied 

van Jeugdzorg, WMO en participatie 

kwalitatief de juiste 

hulp/ondersteuning te bieden die ze 

nodig hebben, maar kosten beheersen 

om te voorkomen dat het ten koste 

gaat van andere beleidsterreinen of 

dat degenen die de hulp het hardst 

nodig hebben deze niet meer kunnen 

krijgen.

toetsen van indicaties en 

verlengingen

toetsen juiste wet 

(Wmo/Wlz/Zvw)

kritisch beoordelen (regionale) 

projecten

aanpassingen werkwijze toegang 

en wijkteams

Structurele aanpassingen

verbetertraject 'Integrale 

Ketenbenadering' 

Baanbrekers en 

Langstraatgemeenten

Inkoopstrategie

Inhoudelijke aanpassingen 

Rapport 'Sturing 

sociaal domein'

Integrale aanpak 

toegang en wijkteams

Samenwerking 

Baanbrekers

Verwijzingen lopen via Bijeen ipv 

huisartsen

Voorliggend aanbod passend 

maken zodat minder 

verwijzingen nodig zijn

Actielijn 4

Lokaal WMO Hulp bij Huishuiden

(Veelvoorkomende) 

laagspecialistische zorg

Hoogspecialistische zorg

Databases inrichten zodat 

data gebruikt kan worden 

om juiste beleidskeuzes te 

maken
Dagbehandeling, 

dagbegeleiding en 

dagopvang

Datagedreven werken

Wonen + Beschermd 

wonen 16-18


