
Reactie op het advies van de Wmo Adviesraad (WAR) over  

de conceptverordening tot eerste wijziging van de Verordening Jeugdhulp De Bilt 2015 
 

 
Wij hebben op 12 september 2016 de Wmo Adviesraad De Bilt (WAR) om advies gevraagd over de 

conceptwijzigingsverordening Jeugdhulp De Bilt. Op 29 september hebben wij het advies van de WAR 
ontvangen, waarover deze notitie gaat. Het advies is als bijlage toegevoegd aan deze notitie. In 

onderstaand schema wordt in het kort het advies en onze reactie hierop weergegeven. Het advies van 

de WAR heeft niet geleid tot wijzigingen van de verordening die schriftelijk aan de raad is voorgelegd.  
 

 

Opmerking WAR Toelichting gemeente Wel of geen aanpassing  

Artikel 9 lid 4: We zijn verheugd 

dat er in lijn met landelijk besluit 
wordt afgezien van invordering 

van de ouderbijdrage jeugdhulp, 

met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2015.   

 

De afschaffing van de 

ouderbijdrage jeugdhulp is een 
landelijk besluit, waarop de 

Jeugdwet is aangepast. Om die 

reden willen we de tekst van de 
verordening aanpassen aan de 

Jeugdwet en artikel 9 lid 4 
schrappen.  

Geen aanpassing. 

Artikel 12: We hebben al eerder 

gewezen op het feit dat in de 
uitvoeringspraktijk een lacune is 

tussen de Jeugdwet en de Wmo. 
De discussie over van 18-min 

naar 18-plus. Een knelpunt 

hierbij is de overdracht van 
jeugdigen die de leeftijd  van 18 

jaar bereiken. We zijn blij dat dit 
artikel wordt toegevoegd en 

hopen dat de integraliteit van de 

drie decentralisaties hiermee 
word versterkt.  

We hebben geconstateerd dat 

dit een moeilijk onderwerp is en 
dat de aansluiting van 

jeugdhulp naar de Wmo lastig 
is. Met het toevoegen van dit 

artikel wordt hierop ingespeeld. 

Geen aanpassing. 

We blijven bezorgd over de 

ontwikkelingen in de 
jeugdhulpverlening. We 

constateren via de media dat er 
sprake is van oplopende 

wachtlijsten in de jeugd-GGZ. 
Ook weten we dat er in deze 

regio sprake is van een 

substantiële overschrijding van 
het budget voor 

jeugdhulpverlening. Wij 
bespreken dan ook graag de 

stand van zaken over de 

wachtlijsten voor de inwoners 
van gemeente De Bilt.  

Het onderwerp ‘wachtlijsten’ 

heeft onze aandacht, waarover 
we graag met de Wmo 

Adviesraad in gesprek gaan. De 
opmerking heeft echter geen 

betrekking op de verordening 
en laten we verder buiten 

beschouwing.   

Geen aanpassing. 

 

Behoort bij raadsbesluit tot vaststelling van 
de Verordening tot eerste wijziging van de 

verordening jeugdhulp De Bilt 2015. 


