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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME Delft  

 

 

Betreft: Uitnodiging voor gesprek met betrekking tot de Tussenbalans Jeugd 

 

 

Datum: 14 september 2018  

 

 

 

Geacht College,  

 

Afgelopen jaar heeft de ASD getracht een tussenbalans op te maken ten aanzien van beloften 

van de decentralisatie voor het jeugdbeleid voor Delft. We hebben voor de jeugd gekozen, 

omdat we denken dat de voordelen van de decentralisatie van het sociaal beleid bij de jeugd 

goed naar voren komen en omdat we focus wilden aanbrengen in ons onderzoek.  

Dit onderzoek heeft bestaan uit een combinatie van het voeren van gesprekken met burgers 

en professionals, het bestuderen van landelijke rapporten en het kennisnemen van de 

informatie over Delft zelf. Met deze resultaten hebben we een stadsgesprek gehouden in 

samenwerking met TOPdelft.  

 

Onze conclusies staan vervat in bijgaande rapportage. Op basis van deze rapportage zouden 

we graag met u in gesprek komen over de volgende onderwerpen: 

 

• Overschatting van de eigen regie en het ‘doen vermogen’ van jongeren en gezinnen en 

op welke wijze we in Delft deze overschatting kunnen bijbuigen; 

• Gerichte maatregelen om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten voor 

jeugdigen, daarbij rekening houdend met beperkte taal en leesmogelijkheden van een 

deel van de jeugdigen en hun ouders.  

• Investeren in structureel contact met de gebruikers, inwoners van Delft, om zo 

ervaringsdeskundigheid in alle fases van het beleidsproces in te brengen. 

• Gerichte maatregelen om er voor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk last hebben 

van een armoedige gezinssituatie. We denken bijvoorbeeld aan het proactief treffen van 

maatwerkvoorzieningen in de welzijnssfeer, omdat de algemene voorzieningen deze 

kinderen vaak niet bereiken;    

• Bevorderen dat jongeren uit het speciaal onderwijs goed kunnen doorstromen naar 

werk; 

• De begeleiding van alleenstaande statushouders en in het bijzonder van die jongeren, 

in de leeftijd van 18-25 jaar, die ondersteuning nodig hebben. De beschikbare 

capaciteit bij de Jongeren Academie is onvoldoende en het baart ons zorgen dat de 

capaciteit verder afneemt de komende tijd. 
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De komende tijd gaan wij door met het voeren van gesprekken in de stad om ons beeld van de 

stand van zaken te verdiepen.  

 

Wij willen graag samen met het College bouwen aan een sociale agenda en hopen dat onze 

Tussenbalans en het gesprek hierover hieraan kan bijdragen.  

  

Met vriendelijke groet, 

 
 

Harry ter Braak 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft 

 

 

 

 

Bijlage: Tussenbalans decentralisatie Sociaal domein naar gemeente Delft - Jeugd 


