


Hoofdvraag

In hoeverre is de gemeente Alblasserdam in staat om doeltreffend uitvoering te geven 

aan preventie in de jeugdhulp?

Onderdelen

• Visie en beleid

• Uitvoering en verantwoording

• Samenwerking met maatschappelijke partners

Aanpak

• Gesprekken met wethouder en beleidsmedewerkers

• Gesprekken met maatschappelijke organisaties

Feitelijk en bestuurlijke wederhoorprocedure.



1. Er is voldoende beleid om de gemeentelijke organisatie kader en opdracht te 

geven voor de uitvoering van het preventieve jeugdhulp beleid. 

2. Het versterken van de beleidscyclus met periodieke herziening en integrale 

ophanging kan de gemeente Alblasserdam helpen bij het gesprek over de 

vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid.

3. Het gesprek over de sturing en monitoring vanuit de gemeente Alblasserdam 

op de Jeugdhulp kan worden versterkt. 

4. De samenwerking met maatschappelijk partners kan worden versterkt door 

deze collectief te maken en  de informatiepositie van de gemeente verder vorm 

te geven.

5. De samenwerking met maatschappelijk partners in de preventieve jeugdhulp 

kan worden versterkt door langduriger samenwerkingsafspraken, gezamenlijke 

sturing op doelen en indicatoren, periodiek overleg en inzet van structurele 

middelen. 



1. Versterk de beleidscyclus door bewust en in samenhang vast te stellen welke 

beleidsdocumenten worden opgesteld en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

2. Benut de eerste evaluatie van het Integraal preventieplan voor het gesprek met 

de raad over de doelen en resultaten op het gebied van preventie in het 

jeugd(hulp)beleid en het aanscherpen daarvan.

3. Ga met maatschappelijke organisaties in gesprek over gezamenlijk, kwantitatief 

en kwalitatief evalueren van de samenwerking en de realisatie van doelen en 

opgaven. 

4. Geef de sturing op doelen en resultaten ook meer kwantitatief vorm en betrek 

deze in de gesprekken tussen College, gemeenteraad en maatschappelijke 

partners.

5. Voor de toekomstbestendigheid van de relaties is een langere zekerheid van 

budget en opdracht belangrijk, hanteer dit als uitgangspunt. 



1. Organiseer periodiek een themabijeenkomst over de uitvoering van preventief 

jeugdbeleid waarbij vanuit maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke 

organisaties meer kleur wordt gegeven aan de doelen, inzet en resultaten in dit 

domein. Plan deze alvast in voor 2022.

2. Geef het college opdracht om de gemeenteraad bij beleidsvoorstellen en 

begrotingskeuzes dit zowel kwalitatief als kwantitatief te motiveren. Vraag ook 

om over de beleidsrealisatie van de inzet op preventieve jeugdhulp de raad 

periodiek te informeren, zowel kwantitatief als kwalitatief.




