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Betreft: Conceptrapport "Het is mijn toekomst!Waarwachten we op?"

Geachte mevrouw Goudsmit,

Wij hebben kennisgenomen van uw conceptrapport "Het is mijn toekomst!Waarwachten we op?"

Met deze brief reageren wij op de aanbevelingen.

Allereerst danken wij u voor al uw inzet om tot dit rapport te komen. Ook de medewerking van de
jongeren is bewonderingswaardig.

Onze gemeente is een relatief kleine gemeente in het samenwerkingsverband van de GRJR en
passend ondenrijs. Er zijn veel versehillende partijen betrokken en onze invloed op deze partijen is

beperkt. Daarnaast is het zo dat het wijkteam dichtbU onze inwoners is georganiseerd en onze

Stichting Welzijn Albrandswaard samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin weet redelijk goed wat
er onder onze jongeren speelt. Wij hebben het rapport dan ook in deze context gelezen.

Reactie op de aanbevelingen van de jongeren

1. Wij erkennen het belang van eenduidige communicatie naar jongeren en hun ouders. lnzage

en transparantie vanuit de specialistische zorg aan jongeren vinden wij heel belangrijk. Samen

met ons wijkteam zetten wij ons hiervoor in en wij zullen hier nog meer aandacht
aanbesteden.

2. Ook wij constateren dat de overbruggingszorg niet altijd vlot verloopt. Wanneer de

specialistische zorg niet kan starten blijft het wijkteam verantwoordel'rjk voor de jongeren,

omdat de regionaal gemaakte afspraken over overbruggingszorg nauwelijks worden

nageleefd door de verschillende (specialistische) zorgaanbieders. Dit gaan wij bespreken met

de partners binnen de GRJR.

3. Voor een deel hebben wij hier al vorm aangegeven door de inzet van jongerencoaches en

buurtsportcoaches in de wijkteams. Ook het CJG en de Stichting Welzijn Albrandswaard
participeren bij nieuwe zaken die binnenkomen. ln overleg met Stichting Welzijn



Albrandswaard en het wijkteam gaan wij kijken of onze jongeren ook behoefte hebben aan

een maatje en hoe we dit dan verder uit kunnen werken.

4. De zorg voor voldoende plekken om te verblijven is een regionale opdracht. Wij herkennen de

behoefte en gaan dit met de partners binnen de GRJR bespreken.

5. lnformatieverstrekking is een aandachtspunt. Wij gaan kijken hoe we de gemeentelijke

website beter kunnen benutten. Ook zullen wij met het jongerenwerk en het wijkteam bekijken

op welke manier wij het beste hier vorm aan kunnen geven, waarbij wij de genoemde

adviezen ter harte nemen.

Reactie op de aanbevelingen van uwzelf als gemeentelijke kinderombudsman

6. De aanbevelingen die betrekking hebben op de specialistische jeugdhulp gaan wij bespreken

in de GRJR.

7. Het wijkteam levert veel maatwerk, is flexibel en werkt integraal. Verbeteringen zullen alt'rjd

mogelijk zijn en wij staan daar dan ook voor open.

8. Uw aanbeveling over'de knoop doorhakken' herkennen wij, maar vinden wij ook lastig. Daar
waar besluiten moeten worden genomen, proberen wij invloed uit te oefenen, maar niet alle

knelpunten bevinden zich in onze beïnvloedingsfeer. Met onze partners gaan wij deze

aanbeveling bespreken.

9. Het gebruik van heldere taal is een goede tip en nemen wij mee bij de aanbevelingen over de

informatieverstrekki ng.

Wij kijken uit naar uw presentatie op 18 juni aanstaande in het Bibliotheektheater te Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard

de de burgemeester,
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drs. Hans-Christoph Wagner




