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Algemeen 
 

Vraag of advies Vraag Adviesraad Reactie College 

Algemeen 

Advies 1 

Advies 1: Ondersteun actief welzijn, sportverenigingen, 

kerken, steunpunt mantelzorg en andere in hun activiteiten en 
continuïteit. 

Dit ondersteunen wij zoals ook omschreven in de 

Biltse aanpak.  

Algemeen 

Vraag 1  

Klopt onze constatering dat er geen knip in het sociaal team 

plaats vindt. 

De eventuele knip in het sociaal team is niet iets 

wat vastgesteld moet worden in een verordening. 
Het is daarom ook niet meegenomen.  De knip in 

het sociaal team is niet in beton gegoten. Er wordt 

gesproken met de toegangsteams over een goede 
uitvoering. 

Algemeen Client: In de Concept verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2021 wordt steeds gesproken over de cliënt in 
tegenstelling tot de verordening Jeugdhulp waar wel 

gesproken wordt over de jeugdige/ouders/wettelijke 
vertegenwoordiger. Client suggereert dat de aanvrager van 

maatschappelijke ondersteuning een keuze heeft waar hij zijn 
ondersteuning betrekt. Client is dus een term die de lading 

niet dekt, hij kan niet naar een andere winkel. Wij adviseren 

om op zoek te gaan naar een andere term. 

De term cliënt is een term die gebruikt wordt in de 

WMO 2015 en is daar gedefinieerd. Voor de 
consistentie is deze term in de verordening 

overgenomen. 

Algemeen  

Advies 2 

Wij kunnen ons vinden in de bijstelling naar 160% van het 

wettelijk minimumloon voor jeugdhulp verleend door een 

derde uit het sociaal netwerk van de betrokken. De hierbij 
genoemde argumenten om voor beiden wetten gelijk te 

trekken onderschrijven we. 
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Concept verordening Jeugdhulp 2021 
 

Vraag of advies Vraag Adviesraad Reactie College 

Vraag 1 Hoe komt de formulering over het mandaat tot stand? Wie 

worden betrokken bij de tot stand komen van deze nadere 
regeling en op welke termijn? 

Het is niet noodzakelijk dit te regelen in de verordening.  

Bij de uitwerking van de Biltse aanpak wordt dit 
meegenomen. Van de antwoorden op deze vragen wordt 

de adviesraad te zijner tijd op de hoogte gebracht. 

Artikel 2 lid 3 
Vraag 2 

Op welke termijn? Hoe komen die voorzieningen tot stand? 
Wie worden betrokken bij de tot stand komen van deze 

nadere regeling. 

Dit wordt zo nodig uitgewerkt in de beleidsregels. 
Overigens zijn deze overige en individuele voorzieningen 

er al. Via de inkoop worden de individuele voorzieningen 
vastgesteld en overige voorzieningen zijn bijvoorbeeld 

ondersteuning van het CJG. Het betreft een uitwerking 
van de verordening en daarmee een 

verantwoordelijkheid van het college.  

Artikel 5 
Vraag 3 

Leidt dit dilemma niet tot wachtlijsten? Wat doet u om te 
voorkomen dat het CJG dit niet waar maakt? 

Wachtlijsten bij het CJG leiden ook tot meer verwijzingen 
door de huisarts. Dit is een dilemma waar het college 

zich bewust van is. Ondersteuning van huisarts door een 

POH jeugd kan hierin behulpzaam zijn.  

Artikel 5 

Advies 1 

De termijn van 6 weken dient gerespecteerd te worden. Dit is ook het uitgangspunt van het college. Het college  

wil bovenstaand dilemma in 2021 goed monitoren en 
evalueren. Mogelijk volgt er later nog een aanscherping 

van de verordening op dit punt.  

Artikel 5 
Advies 2 

voeg en/of toe . Dus Het college onderzoekt in samenspraak 
met jeugdige en/of zijn ouders dan welzijn wettelijk 

vertegenwoordiger enz.. Dit geldt ook voor elders in de tekst. 

Dit advies wordt overgenomen. 

Artikel 11 punt 2 en artikel 14 punt c 
Advies 3 

 

Omschrijf wat u onder tijdig verstaat. Het woord tijdig is niet nader te specificeren omdat het 
in verschillende gevallen om een andere duur kan gaan. 

Als de veiligheid van het kind onderwerp is van de hulp is 
er sprake van een andere tijdigheid dan wanneer er 

sprake is van een behandeling voor Dyslexie. Toch wil 

het college deze term opnemen in de verordening om 
daarmee aan te geven dat het belang van het kind het 

uitgangspunt is.  

artikel 19 lid 3 
vraag 4 

Klopt het dat artikel 19 lid 3 verwijst naar de 18-23 jarige 
problematiek/zorgcontinuïteit? 

Ja het betreft hier de verlengde jeugdzorg. 
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Vraag of advies Vraag Adviesraad Reactie College 

Artikel 19 lid 3 
Advies 4 

Zo ja dan vereist dit toelichting in een begeleidende tekst of 
inleiding om helder te maken dat er gedacht is aan de 

verlengde jeugdzorg. Is dit niet het geval dan is het van 

belang om de verlengde jeugdzorg in het kader van 
zorgcontinuïteit een plek te geven in deze verordening. In 

beide gevallen vereist dit een toelichting in de begeleidende 
tekst. 

In de toelichting op de verordening is dit uitgelegd. 

Artikel 21 

Vraag 5 

Waarom is de Klachten- en Medezeggenschapsregeling 

beperkt uitgewerkt ten aanzien van de Jeugdhulp in 
tegenstelling tot de verordening maatschappelijke 

ondersteuning? 

De klachtenregeling is al geregeld in de jeugdwet. Het 

artikel staat er bij vanwege de volledigheid maar is niet 
echt nodig. Dit geld overigens ook voor de Wmo. In de 

verordening van de Wmo is die iets uitgebreider ook 
omdat het om een beperkt aantal voorzieningen gaat. Bij 

jeugd gaat het om meer voorzieningen en meer soorten 

van jeugdhulp. Dit opnemen in de verordening zal de 
leesbaarheid niet ten goede komen. In de toelichting 

wordt  verwezen naar het klachtrecht in de Jeugdwet. 

Artikel 21 
Advies 5 

Breng de Klachten- en Medezeggenschapsregeling van de 
Jeugdhulp in overeenstemming met de klachten- en 

medezeggenschapsregeling van de verordening 
maatschappelijke ondersteuning 

Dit advies wordt niet overgenomen vanwege hierboven 
genoemde redenen.  
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