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u pre-advies
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orde orde ontvangen. Allereerst wil ik u hartelijk
danken dat u in de vakantie tijd heeft vrijgemaakt voor dit advies. U heeft een aantal
ontvangen. U geeft aan dat u zich kunt vinden in de
informatieve vragen en beleidsvragen. Per onderdeel zal ik uw vragen kort beantwoorden.
uitgangspunten maar dat het woordgebruik
Algemene opmerkingen:
Het taalgebruik is abstract en zeker niet “klaar”.
De inleiding (213 woorden) komt rechtstreeks uit de Jeugdwet en modelverordening van de
VNG. Uw opmerkingen over het taalgebruik kloppen helemaal. Het (juridisch) risico is echter
te groot als de tekst niet in lijn is met de wet. Hierdoor zou de juridische basis kunnen
vervallen.
Er is geen termijn voor de verordening opgenomen, advies van de Wmo raad is om 2 jaar aan
te houden. Het is niet gebruikelijk om een verordening voor een bepaalde tijd te laten gelden.
Zo nodig kunnen we altijd een nieuwe verordening vaststellen. Een bepaalde termijn
afspreken is dus niet nodig.
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Preventie ontbreekt.
De verordening jeugdhulp gaat niet over preventie, maar alleen over het inzetten van
ondersteuning voor ouders en jeugdigen. Wij vinden preventie overigens wel belangrijk.

Kwaliteitseisen voor ambtenaren en gespreksvoerders?
Dit wordt geregeld via diverse scholingstrajecten. In de cao’s van de betreffende
beroepsgroepen staan de functie-eisen en competenties beschreven. Bij het ontbreken van de
expertise is het mogelijk om expertise in te schakelen via de expertpool.
Informatie over procedures bij bezwaar en beroep en conflicten.
Bezwaar en beroep tegen een (verlenings-)beschikking jeugdhulp is geregeld via de Algemene
Wet Bestuursrecht (Awb). Wij proberen dit op te lossen met “een andere aanpak”. Wij gaan in
gesprek met de bezwaarmaker. De ervaring van deze aanpak leert dat samen nadenken over
een oplossing minder formeel bezwaar nodig is.
Welk kwaliteitsonderzoek vindt plaats?
In artikel 15 van de verordening hebben we afgesproken dat het gevoerde beleid jaarlijks
wordt geëvalueerd. Een onderdeel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de
verordening.
Artikel 1
Wij zijn het eens met uw reactie. We hebben de omschrijving in artikel 1 aangepast zodat dit
duidelijker is. De term regisseur wordt in het beleidsplan nader toegelicht.
Artikel 2
Het aanvragen van een PGB-voorziening voor jongeren en ouders die een maatregel hebben
in het gedwongen kader, is uitgezonderd in de Jeugdwet (artikel 8.1.1. lid 2a. en b.
Jeugdwet). Wij mogen hier niet van afwijken.
Vroeghulp en preventie maken geen deel uit van deze verordening. Preventie komt terug in
het beleidsplan Jeugd.
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Artikel 3
Uiteraard kan een jeugdzorgaanbieder niet eenzijdig besluiten om hulp te weigeren. Er is altijd
een casusregisseur die naar alternatieve zorg zoekt. Natuurlijk kunnen verwijzingen verkeerd
gaan, bijvoorbeeld als er een lichtere oplossing mogelijk is of als een huisarts verwijst naar
een aanbieder die niet is gecontracteerd.
Artikel 4
Inderdaad is crisishulp iets anders dan spoedeisende hulp. Crisishulp hoeven wij niet in de
verordening te regelen, crisispunt bij het AMHK is als verplichting in de Jeugdwet opgenomen.
“Zo spoedig mogelijk” is een begrip dat wij opgenomen hebben omdat een concrete termijn te
weinig beleidsruimte geeft. Een concrete termijn noemen in een verordening is lastig, omdat
die kan variëren. Hierdoor zou de verordening steeds moeten worden aangepast. Mijn streven
is om sneller dan voorheen jeugdzorg beschikbaar te hebben.
Artikel 5
U maakt zich zorgen over de privacy van de cliënt. Als gemeente zijn wij aan de
privacywetgeving gebonden. Ouders en kinderen die vrijwillig een beroep doen op hulp
hebben zelf de regie over hun gegevens. Voor uitwisseling is altijd hun toestemming nodig.
De VNG komt op korte termijn nog met een handreiking over de privacy komen: wat dit
betekent in de samenwerking. Voor dit onderdeel is nog meer praktische uitwerking nodig.
Artikel 6
Bij het onderzoeken van “vermogen” bedoelen wij niet alleen het verstandelijk vermogen. Wij
bedoelen ”in staat zijn om” in zijn/haar omgeving een oplossing te vinden voor de hulpvraag
(kanteling). Wij denken dat een professional goed in staat is om deze afweging te maken.
Zoals u zelf ook aangeeft is de enige reden om van een gesprek af te zien, als de informatie al
bekend is.
Artikel 10
Het nieuwe jeugdzorgstelsel stelt veel vertrouwen in de professional die het gesprek voert. Als
de professional van mening is dat een voorziening voldoet, gaan we daar van uit. Als een
cliënt het er niet mee eens is, kan hij/zij op bezwaar en beroep terugvallen, omdat voor PGB
altijd een (verlenings-)beschikking wordt afgegeven.
Inmiddels weten we uit informatie van het rijk dat een gemeente geen (financiële) drempels
mag opwerpen om PGB in te perken. PGB biedt ook kansen aan gemeenten om effectievere

Volgvel

Ons kenmerk

4

en vraag gestuurde zorg te organiseren. Meestal is PGB goedkoper dan ZIN en leidt PGB tot
meer zorgvernieuwing.
Artikel 15
Jaarlijks wordt het beleid op effecten en doeltreffendheid geëvalueerd.
Inmiddels heeft u op 1 augustus 2014 de definitieve verordening en het beleidsplan Jeugd
ontvangen.
Ik hoop dat mijn toelichting u helpt bij het schrijven van uw definitieve advies.
Met vriendelijke groet,

drs. W.P.H.J Peters
Wethouder onderwijs c.a.

