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Reactie op advies Sociaal Domeinraad i.o. De Bilt 

Over het concept Beleidsregels jeugdhulp 2017 

 

  Toelichting / reactie gemeente Wel of niet 

aanpassing  

Ad 1.7  Begripsbepaling: volgt (kan ons inziens zo niet worden 
opgenomen) 

Correct Leidt tot aanpassing 
van de beleidsregels. 

Ad. 2.1 Tekst: Algemeen inkorten. Dit is een “werktekst” en kan 

zo niet in een beleidskader worden opgenomen 

Correct Leidt tot aanpassing 

van de beleidsregels. 

Ad. 2.1.1 3e regel: binnen het team (welk team?) (het team van het 

CJG of van CJG met de gemeente?) 

Dit artikel is verduidelijkt. Het gaat 

inderdaad om het CJG team. 

Leidt tot aanpassing 

van de beleidsregels. 

Ad. 2.1.3 Benodigde zorg: moet o.i. zijn benodigde hulp 
1. Voorliggende hulp, beter o.i.: er is geen 

professionele hulp nodig 

2. CJG-medewerkers kan benodigde hulp bieden 

wordt: De CJG-medewerker levert de benodigde 

hulp 

3. Handhaven tekst 

Zorg is aangepast naar hulp 
Is als volgt aangepast: 

1. Voorliggende mogelijkheden 

waardoor geen professionele hulp 

nodig is, of een overige  

voorziening waarvoor geen 

verwijzing nodig is 

2. Hulp die wordt ingezet door een 

medewerker van het CJG  

 

Leidt tot aanpassing 
van de beleidsregels. 

Pg. 10 punt 3. Er staat 2x “bij Verordening artikel 2 lid 3” maar dit stukje 
is niet te vinden. 

Het gaat om een verwijzing naar de 
verordening jeugdhulp, waar bij bepaalde 

artikelen is opgenomen dat deze in 
beleidsregels verder worden uitgewerkt. 

Leidt niet tot 
aanpassing van de 

beleidsregels. 

Ad. 3.2.1 We missen hier de pleegzorg en de niet-vrijwillige 

jeugdhulpverlening zowel ambulant als residentieel.  Op 
pagina 1 punt 1.2 wordt deze taak aangegeven maar hij 

vindt in onze ogen hier te weinig uitwerking. Anders 

gezegd betreft dit de hulpverlening die door een 
rechterlijke uitspraak opgelegd is en door de gemeente 

dient te worden gerealiseerd.  Mogelijk betreft dit 
gezinsvoogdij en voogdij en maatregelen van 

jeugdreclassering. (En mochten deze buiten de scope van 

Pleegzorg is tussen haakjes opgenomen in 

de opsomming bij ‘verblijf zonder 
behandeling’. 

De niet vrijwillige hulpverlening valt onder 

jeugdbescherming. Zowel 
jeugdbescherming als jeugdreclassering 

vallen onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente en zijn onderdelen van de 

jeugdwet. Voor de beleidsregels geldt dat 
er geen zaken in worden opgenomen die 

Leid tot aanpassing 

van de beleidsregels. 
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de gemeenten vallen is het van belang aan te geven 
waarom dit het geval is.)  

Advies 1. Ons advies is:  werk de niet vrijwillige 
hulpverlening in deze beleidsregel  uit. 

al zijn vastgelegd in de jeugdwet en de 
verordening jeugdhulp. 

Pg. 18 4.7 vraag 1 : Waarom is een  afwijzingsgrond van het PGB als 

het voornemen is het PGB in te zetten voor een 
spoedeisende situatie? 

Bij een spoedeisende situatie geldt dat 

snelheid van handelen en inzetbaarheid 
van budget en ondersteuning hoge 

prioriteit hebben. Dit gaat niet samen met 
de inzet van een PGB. 

Leidt niet tot 

aanpassing van de 
beleidsregels. 

 Advies 2: bij vechtscheidingen. Wees als gemeente bereid 

om vormen van mediaton te faciliteren. 
Naar wij begrijpen  loopt mediaton veelal via Meander 

Omnium te Zeist.  Onze vraag is: blijft dit zo  en wordt dit 

middel ingezet (frequentie)? 
 

 

Dit gebeurt al, hiervoor zijn regionaal 

producten ingekocht. 
We hebben geen zicht op de frequentie 

en inzet van mediation via Meander 

Omnium. 

Leidt niet tot 

aanpassing van de 
beleidsregels. 

 Advies 3 : Terugdringen/voorkomen van wachtlijsten in de 

Jeugd-GGZ  zowel ambulant, maar zeker residentieel.    

Het terugdringen van wachtlijsten heeft 

(boven)regionaal de aandacht, hiervoor is 

binnen het regionale programma een 
projectopdracht geformuleerd. 

Leidt niet tot 

aanpassing van de 

beleidsregels. 

 Advies 4: Aandacht voor de  leeftijdscategorie 18+ en 23- 

is noodzakelijk. Deze geeft nog de nodige knelpunten in 
samenhang met de Participatiewet. 

Ook voor dit thema is op regionaal en op 

lokaal niveau een projectopdracht 
geformuleerd.  

Leidt niet tot 

aanpassing van de 
beleidsregels. 

 Advies 5: Kritisch volgen schoolverlaters ontwikkeling.   Dit heeft zeker onze aandacht, ook vanuit 
RMC 

Leidt niet tot 
aanpassing van de 

beleidsregels. 

 Advies 6.  In de uitvoeringsnota nader definiëren op welke 
wijze de participatie van burgers in de Jeugdhulp wordt 

geregeld en hoe de bevoegdheden van de WAR op het 

terrein van de Jeugdhulp zich daartoe verhouden. (Dit ook 
opnemen in het nieuwe Convenant Sociaal Domeinraad) 

 

Wanneer er een nieuwe uitvoeringsnota 
wordt opgesteld, zal de participatie van 

burgers en hoe we daarmee om willen 

gaan worden meegenomen. 

Leidt niet tot 
aanpassing van de 

beleidsregels. 

 


