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Leiden, 3 december 2007.
Betreft: ongevraagd advies concept jeugdnota.
Geacht College,
Hoewel de concept nota "De Leidse jeugdfactor; participatie en perspectief” niet ter
advisering is voorgelegd aan de Adviesraad WMO Leiden menen wij toch een
ongevraagd advies over de nota uit te moeten brengen.
Het jeugdbeleid is, daar waar het de gemeentelijke taken in het preventief jeugdbeleid betreft,
immers een van de prestatievelden van de WMO.
De conceptnota "De Leidse jeugdfactor participatie en perspectief is een breed
gedragen nota, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken partners
in de stad en - via panelgesprekken - met de jongeren in de stad.
In de nota wordt per domein een duidelijk overzicht geeft van wat er is en wat er in
de directe toekomst moet gebeuren.
Toch zijn er een aantal punten die wij in de nota missen;
• Er wordt voorbij gegaan aan (de integratie van) kinderen en jongeren met (functie)
beperking.
•
Gemist wordt de uitwerking in financiële kaders wordt waardoor niet aan de
indruk kan worden ontkomen dat realisatie van de intenties afhankelijk wordt
gesteld van de ter beschikking gestelde financiële middelen.
•
Het jeugdbeleid heeft veel relaties met andere beleidsterreinen deze worden
echter in de nota niet genoemd.
• In de nota wordt gesproken over training van professionals. De rol van de
ouders is onderbelicht m.n. op het gebied van de verantwoordelijkheid.
Daarnaast willen wij aandacht vragen voor:
• vroege signalering en diagnosestelling van aandoeningen als autisme, ADHD, lichte
verstandelijke handicap en GGZ problematiek;
• het uitbouwen van maatschappelijke stages in het onderwijs;

de mogelijkheden van hulpverlening via internet.
de vrije tijdsbesteding voor leerlingen van cluster- 4 scholen (kinderen met
gedragsproblematiek).
Er op vertrouwende u met dit ongevraagd advies van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

Mevrouw S.
Lambermont
voorzitter

