Advies WMO raad De Bilt ten aanzien van onderstaande aanpassingen verordening Jeugdhulp.

Geacht College gemeente de Bilt
De WMO Advies Raad de Bilt heeft kennis genomen van de door u gepresenteerde aanpassingen aan de verordening jeugdhulp. Het merendeel zijn tekstuele
aanpassingen en/of zelfde begripsbepaling met collega gemeenten in regio Heuvelrug. Dit betreft de wijzigingen/toevoegingen in artikelen 1,2,4,6,7, en 8.
Artikel 9 Lid 4: Zijn we verheugd dat in lijn met landelijk besluit om af te zien van invordering ouderbijdrage jeugdhulp met terugwerkende kracht tot 1
januari 2015, gestalte wordt gegeven
Artikel 12: We hebben al eerder er op gewezen dat er in de uitvoeringspraktijk een lacune is tussen de Jeugdwet en de WMO. De 18+ en 18- discussie.
Waarbij een knelpunt is de overdracht van jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. We zijn blij met de toevoeging in dit artikel. We hopen met U dat de
integraliteit van de drie decentralisaties hierdoor versterkt wordt.
Kortom we adviseren positief op al aan ons voorgestelde wijzigingsvoorstellen.
Wel willen we nog uitspreken dat we bezorgd blijven over de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. We constateren via de media de oplopende
wachtlijsten, in de jeugd GGZ. We weten dat ook in deze regio sprake is van een substantiële overschrijding van het budget betreffende jeugdhulpverlening.
Graag spreken wij nog over hoe de stand van zaken is wat de wachtlijsten betreft voor de bewoners van de gemeente de Bilt
Met vriendelijke groeten
J.H. Voogt
Voorzitter WMO Advies Raad de Bilt
28 september 2016

Artikel 1 sub d
Huidige verordening
Wijzigingsvoorstel
Argumentatie

Artikel 1 sub g
Huidige verordening

Sub d: “gezinsplan: het hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;”
Gezinsplan vervangen door familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met
bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.
Het wijzigingsvoorstel betekent dat de volledige tekst van artikel 1.1 Jeugdwet wordt overgenomen. Gemeente Utrechtse
Heuvelrug heeft dit op dezelfde wijze in de verordening opgenomen. Dit betekent dat de term gezinsplan komt te vervallen,
hiermee wordt aangesloten bij de definitieomschrijving die in de uitvoering wordt gehanteerd.

Sub g: “Individuele voorziening: de niet vrij-toegankelijk op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in
artikel 2, tweede lid. Hiervoor is een beschikking van het college vereist;”

Wijzigingsvoorstel

Sub g: Individuele voorziening: de op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid.
Hiervoor is een beschikking van het college vereist;

Argumentatie

De term niet vrij-toegankelijk is dubbelop. Deze term is ook niet opgenomen in de artikelen in de verordeningen van de
omliggende gemeenten en wordt ook niet als zodanig gebruikt in de Jeugdwet. Het wijzigingsvoorstel is conform VNGmodelverordening.

Artikel 1 sub i
Huidige verordening

“Sub i: Overige voorziening: vrij-toegankelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 2, eerste lid. Hiervoor is geen beschikking van
het college vereist;”

Wijzigingsvoorstel

Sub i: Overige voorziening: voorzieningen als bedoeld in artikel 2, eerste lid. Hiervoor is geen beschikking van het college vereist;

Argumentatie

Zie argumentatie bij artikel 1 sub g.

Artikel 2 lid 1 en lid 2
Huidige verordening

“Lid 1: Overige voorzieningen (vrij-toegankelijk) zijn beschikbaar in de vorm van lichte ondersteuning.”
“Lid 2: Individuele voorzieningen (niet vrij-toegankelijk) zijn beschikbaar in de vorm van intensieve, specialistische en/of
zwaardere ondersteuning waarbij het kind/de jongere veelal buiten de gezinssituatie wordt geholpen. ”

Wijzigingsvoorstel

Lid 1: Overige voorzieningen zijn beschikbaar in de vorm van lichte ondersteuning.
Lid 2: Individuele voorzieningen zijn beschikbaar in de vorm van intensieve, specialistische en/of zwaardere ondersteuning waarbij
het kind/de jongere veelal buiten de gezinssituatie wordt geholpen.

Argumentatie
Artikel 4
Huidige verordening
Wijzigingsvoorstel
Argumentatie
Artikel 4.2
Huidige verordening
Wijzigingsvoorstel
Argumentatie

Zie argumentatie bij artikel 1 sub g.

“Procedure via basisteam Centrum Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt”
De titel boven artikel 4 laten vervallen.
De titel kent geen toegevoegde waarde en is als zodanig niet opgenomen in de verordeningen van de omliggende gemeenten (zie
hiervoor Zeist en UH). De titel van artikel 4 zelf: “Toegang jeugdhulp via gemeenten, melding hulpvraag” volstaat al.

“Lid 2: Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.”
Lid 2: Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk en/of mondeling.
In de uitvoering worden hulpvragen veelal telefonisch bevestigd en bij eventuele vervolgafspraken wordt wel schriftelijk per e-mail
bevestigd.

*Artikel 6 lid 1 sub i toevoeging en lid 2 vervalt
Huidige verordening

“Lid 2: In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1 van de wet informeert het college de ouders dat een ouderbijdrage is verschuldigd
en hoe deze bijdrage wordt geïnd.”

Wijzigingsvoorstel

Lid 1 sub i toevoegen: “de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige of zijn ouders in
begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze”.
Lid 2: laten vervallen.

Argumentatie

Deze toevoeging aan artikel 6 is opgenomen in de verordeningen van de omliggende gemeenten (zie hiervoor Zeist en UHR). Het
wijzigingsvoorstel sluit hiermee beter aan bij de uitvoeringspraktijk.
Lid 2: In lijn met landelijk besluit om af te zien van invordering ouderbijdrage jeugdhulp met terugwerkende kracht tot 1 januari
2015. Per 1 januari 2016 heeft de minister besloten de ouderbijdrage af te schaffen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2016-191.html. Op 15 december 2015 is uw college met de raadsmededeling hierover akkoord gegaan.

Artikel 7
Huidige verordening
Wijzigingsvoorstel
Argumentatie
Artikel 8 lid 1 en lid 2
Huidige verordening

Titel is “gezinsplan” en bij lid 2 en 3 staat gezinsplan geschreven
Gezinsplan vervangen door “Verslag” en bij lid 2 en 3 door het verslag en het verslag
In de verordeningen van de omliggende gemeenten wordt de term verslag gehanteerd. Het wijzigingsvoorstel is conform VNGmodelverordening.

“Lid 1: Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening via het basisteam CJG De Bilt schriftelijk
indienen bij het college. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.”
“Lid 2: Het college merkt een ondertekend gezinsplan aan als aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het gezinsplan
hebben aangegeven.”

Wijziginsvoorstel

Lid 1: Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk indienen bij het college.

Argumentatie
Artikel 9 lid 4
Huidige verordening

Argumentatie

Lid 2: Het college merkt een ondertekend verslag aan als aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het verslag hebben
aangegeven.
In de verordeningen van de omliggende gemeenten wordt de term verslag gehanteerd. Het wijzigingsvoorstel is conform VNGmodelverordening. Het wijzigingsvoorstel sluit hiermee beter aan bij de uitvoeringspraktijk.

“Lid 4: Als sprake is van een te betalen ouderbijdrage worden de jeugdige of zijn ouders daarover in de beschikking
geïnformeerd.”
Lid 4: In lijn met landelijk besluit om af te zien van invordering ouderbijdrage jeugdhulp met terugwerkende kracht tot 1 januari
2015. Per 1 januari 2016 heeft de minister besloten de ouderbijdrage af te schaffen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2016-191.html. Op 15 december 2015 is uw college met de raadsmededeling hierover akkoord gegaan.

Artikel 12 toevoeging
Huidige verordening

Wijzigingsvoorstel

“Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.”

Na artikel 11 wordt een nieuw artikel toegevoegd. Het huidige artikel 12 (zie titel hierboven) wordt genummerd als 13 en de
overige artikelen worden doorgenummerd.
Artikel 12 luidt dan als volgt: afstemming met Wmo-voorzieningen
1. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en voorzieningen voor
jeugdigen op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015.
2. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van de voorzieningen voor jeugdigen op grond van deze verordening en
voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015, in het bijzonder de
cliëntondersteuning en begeleiding van volwassenen.
3. Het college draagt zorg voor de continuïteit van zorg onder haar verantwoordelijkheid wanneer de jeugdige de leeftijd van
achttien jaar bereikt

Argumentatie

In de uitvoeringspraktijk is een lacune opgemerkt in de formele afstemming tussen de Jeugdwet en de WMO in de verordening. In
het bijzonder de overdracht van jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Door dit artikel in de verordening wordt deels de

integraliteit van de drie decentralisaties gewaarborgd. Huidige tekst wijzigingsvoorstel is geïnspireerd op de formulering uit de
verordening van de gemeente Amsterdam.

