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Geacht College,
De Participatieraad is door u gevraagd advies uit te brengen over de verordeningen Jjeugdhulp 2017
en Wmo 2017. De Participatieraad heeft op 21 november de verordeningen besproken.
Aan de verordeningen Jeugdhulp en Wmo ligt het beleidskader “Samen zorgen voor de familie van
Beek” (2014) ten grondslag, dat niet meer actueel te noemen is.
Ook is de verordening Jeugdhulp 2015 niet beleidsmatig geëvalueerd en aangepast.
De Participatieraad heeft op verzoek in september j.l. de verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015

geëvalueerd en daarover advies gegeven. (zie bijlage)
Wij vinden het een goed streven van de gemeente om de uitvoering van de wetten Jeugdhulp en Wmo
op elkaar af te stemmen.
De adviezen.ten aanzien van de verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2017 geven we daarom dan ook in
één document. .

Adviezen
Verordening Jeugdhulp
De verordening is ons duidelijk. Wij hebben toch wel enkele vragen en adviezen.
Artikle 1.2. Doelgroep.
In dit artikel wordt geen leeftijdsgrens genoemd. Wij menen dat de leeftijdsgrens volgens de Jeugdwet
18 jaar is. Wordt in de toelichting bij artikel 1.1. aangegeven dat dat soms ook wel 16 jaar kan zijn?
Wat ook de leeftijdsgrens is, wij adviseren u nadrukkelijk zeer tijdig naar een vervolgtraject te kijken,
omdat gebleken is dat de kans dat jongeren in een gat vallen na gebruik van de voorzieningen van de
Jeugdwet groot is.
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Artikel 3.2. Toegang jeugdhulp via medisch domein.
In ons advies ten aanzien van de evaulatie verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015 hebben we
twee vragen gesteld.


Betrekken de medici bij hun doorverwijzing ook de andere leefgebieden dan het leefgebied
van hun specialisatie?



Heeft de gemeente afspraken gemaakt over het verwijsgedrag van huisartsen, medisch
specialitsen en jeugdartsen. Zo ja, welke, zo neen waaron niet?

Wij hebben deze vraag gesteld omdat vele gemeenten al op de helft van dit jaar door het budget
Jeugdhulp heen waren omdat zij, zoals in de media vermeld,. niet de regie voerden. Bij navraag bij
onze gemeente bleek het budget toereikend. Toch vragen we u om moeilijkheden in de toekomst te
voorkomen op welke manier u de regie voert..
Artikel 4.1.1. De melding kan worden gedaan door of namens de jeugdige of zijn ouders. Omdat in in
onze gemeente de nadruk ligt op het sociale network, de medeverantwoordelijkheid van burgers en
vroeg-signalering vragen we ons af waar en bij welke persoon/instantie een melding van een
(vermoedelijk) ongewenste situatie kan worden afgegeven door een buitenstaander.. Wij adviseren die
mogelijkheid ergens te vermelden.
Artikel 4.1.2. De medewerker, die de melding in ontvangst neemt bevestigt de melding schriftelijk. Wij
adviseren u aan te geven binnen hoeveel tijd.
Artikel 4.1.2, …..als door of namens de client wordt aangegeven…. geen behoefte meer te hebben aan
verdere behandeling van zijn melding. In dit geval moet diegene die deze melding ontvangt ter
bescherming van de jongere doorvragen over deze beslissing.
Artikel 6.1.4. In navolging op vorige opmerking vragen we u op welke manier u de jeugd besshermt
indien de ouders opzettelijk de regels van het PGB hebben overtreden.
Artikel 5.1.2.a. De CrB heeft aangegeven dat naast het benoemen van het beoogde resultaat ook
aangegeven dient te worden hoe dat resultaat bereikt moet worden.
Artikel 5.2. Mogelijkheden tot het kiezen van een PGB. In de loop der jaren hebben we meerdere
malen aangegeven dat juist het PGB recht doet aan de door de gemeente gewenste eigen regie van
burgers. De voorwaarden om een PGB te krijgen zijn ontmoedigend. Wij adviseren u dan ook burgers
die zich oriënteren op het PGB gratis cliëntondersteuning aan te bieden net zoals bij aanvragen van
Wmo voorzieningen in natura. .
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Toelichting verordening jeugdhulp.
Artikel 3.1.Iin dit artikel wordt gesproken over variant a. Dat veronderstelt ook minstens één andere
variant. Wij hebben die niet kunnen terugvinden.
Artikel 4.1. Melding hulpvraag bij gemeente. Een melding kan gedaan worden in persoon bij een door
het college vastgestelde professional uit het dorpsnetwerk van de inwoner. Als een inwoner zich
daarbij niet prettig voelt staan ook de andere 4 mogelijkheden open. Wij begrijpen uw redenering,
maar het komt bij ons over of u het primaat bij de dorpsondersteuner legt. Daarbij kunnen burgers ook
nog denken dat een buurtondersteuner een professional is.
Artikel 4.2. Laatste zin. Het is in dat geval passend dat het college en de client dit plan ondertekenen.
Toevoegen: Voor akkoord ondertekenen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Artikel 2,1.3. Wanneer door of namens de cliënt wordt aangegeven geen behoefte meer te hebben aan
een verdere behandeling van de melding dient doorgevraagd te worden over de reden daarvan. Ons is
gebleken dat burgers van een aanvraag afzien omdat zij weten of vermoeden dat de eigen bijdrage te
hoog is.
Artikel 2.1.2. Wij adviseren u de client voor akkoord te laten tekenen
Artikel 2.1.3. Het College kan een door hem gevraagde adviesinstantie om advies vragen. Wij
advisren u toe te voegen dat in overleg met de client gebeurt.
Artikel 2.1.5.2a. Toevoegen: En hoe dat resultaat bereikt kan worden.
Artikel.2.3.1.2. Dat het College besluit tot de goedkoopst doelmatige maatwerkvoorziening vinden we
begrijpelijk, Maar wij vragen ook aandacht voor de duurzaamheid van voorzieningen.
Artikel 3.1. In de loop der jaren hebben we meerdere malen aangegeven dat juist het PGB recht doet
aan de door de gemeente gewenste eigen regie van burgers. De voorwaarden om een PGB te krijgen
zijn ontmoedigend. Wij adviseren u dan ook burgers die zich oriënteren op het PGB gratis
cliëntondersteuning aan te bieden net zoals bij aanvragen van Wmo voorzieningen in natura.

Algemeen. Alhoewel er op het gebied van communicatie met de cliënt veel verbeterd is, zijn ons
enkele gevallen bekend waar niet altijd (telefonische) afspraken of wettelijke termijnen worden
nagekomen. Dat kan natuurlijk door overmacht altijd voorkomen, maar wij vragen u daar attent op te
blijven.
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Wij verwachten t.z.t. de beleidsregels van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten
namens de Participatieraad
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