Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein (BOSD) van 12 maart 2020.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de belangrijkste afspraken uit het Bestuurlijk
Overleg, te gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van het
BOSD van 12 maart jl. voor een terugkoppeling aan colleges en raden.

Programma Gewoon Thuis: traject Jeugdhulp Plus
Jeugdhulp Plus of gesloten jeugdhulp wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar
zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of
hun omgeving. De kinderrechter beslist tot een plaatsing bij Jeugdhulp Plus. Het aantal plaatsingen
van jongeren is in de afgelopen jaren gestegen, terwijl ambulantisering (zorg naar de verblijfplaats
brengen) juist de doelstelling is van het landelijke beleid. Midden-Holland participeert in de werkgroep
ontwikkelagenda Jeugdhulp Plus regio Zuidwest. De ambitie van deze werkgroep is om het aantal
gesloten plaatsen af te bouwen van 235 naar 100, waarbij het onderwijsperspectief van de jongere
leidend is.

Programma Maatschappelijke Zorg: Beschut Wonen
Beschut wonen is een wettelijke taak die tot voor kort bij centrumgemeente Gouda lag en nu wordt
gedecentraliseerd. Uit onderzoeken komt naar voren dat de regio Midden-Holland minimaal 80
plekken Beschut Wonen nodig heeft bovenop de bestaande plekken. Op basis van bevolkings- en
woningvoorraadsamenstelling is een verdeling gemaakt voor de spreiding per gemeenten. Over het te
realiseren aantal plekken en de verdeling daarvan wordt op 22 april besloten in een gezamenlijk
overleg van de wethouders wonen en de wethouders sociaal domein.

Coronacrisis en aanbieders Jeugdhulp en Wmo
Op 12 maart was nog veel onduidelijk over de gevolgen van de Coronacrisis. Er is wel afgesproken
om de landelijke richtlijnen en besluiten te volgen en elkaar voortdurend te blijven informeren over de
ontwikkelingen.

