
 

 

 
  

 

 
 

 

 

Aan 

College van Burgermeester en Wethouders 

Gemeente De Bilt 

 

          14 januari 2023 

 

Geacht College, 

Met belangstelling lazen wij het uw Toelichting op de Verordening Jeugdhulp De Bilt 2023 en 

het aangepaste tekstvoorstel van de Verordening voor 2023. De Verordening en de uitgebreide 

Toelichting laten zien hoe de gemeente De Bilt uitvoering wil geven aan de jeugdwet, daarbij 

onderscheid makend tussen vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke voorzieningen op het 
gebied van jeugdhulp.  

Advies 1: geef in de lijn van het gestelde in de verordening Jeugdhulp De Bilt 2023 uitvoering 

aan de jeugdwet 

 
De Verordening Jeugdhulp De Bilt 2023 

De gewijzigde tekst van Artikel 13a lid 2A motivering hoe het college tot dit besluit is 

gekomen is een verbetering en onderschrijven we graag. De gepresenteerde tekst van de 

verordening bevat verder vooral een redactionele aanpassingen ter verbetering van de versie 
van 2021.  

 

De Toelichting op de verordening Jeugdhulp De Bilt 2023                                              

U formuleert als doel van het jeugdzorgstelsel “jeugdigen en ouders krijgen waar nodig tijdig 

bij hun situatie passende hulp, om ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het 
zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin versterkt en verwijst daarbij naar de 

Biltse aanpak als kader stellend document.  

De 3 leidende principes van de Biltse aanpak spreken ons aan:  

1. een inclusieve Biltse samenleving,  
2. ondersteuning gebaseerd op samenwerking, om lokaal een professioneel en passend 

aanbod aan ondersteuning te bieden en  

3. ondersteuning gericht op een effectieve en duurzame oplossing.   

De laatste jaren zijn, met name onder invloed van Corona maatregelen, de leefkwaliteit en 
(mentale) gezondheid van jeugdigen en jongeren sterk verslechterd. In het Biltse corona 

herstelplan zijn de jongeren daarom een belangrijke doelgroep. De effecten van de extra 

inspanningen en activiteiten in onze gemeente worden in de loop van dit jaar hopelijk 

duidelijk.  

Naast extra activiteiten voor jongeren zelf zijn er, zij het nog incidenteel, 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking te stimuleren tussen alle 

betrokken organisaties/ partijen in de lichte of specialistischer vormen van jeugdzorg en -hulp. 

Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein namen we aan netwerkbijeenkomsten deel en bemerkten 

wij hoe groot en urgent de behoefte is aan meer en effectiever samenwerken met het oog op 
sneller doorverwijzen of een integrale aanpak. Professionals benutten elkaars kwaliteiten en 

mogelijkheden onvoldoende en missen een verbindende structuur om kennis te delen en 

toegang te krijgen tot onderzoeksgegevens, methodieken en knowhow van regionale of 

landelijke kenniscentra.   



 

 

Daarnaast constateren we ook dat in het welzijns- en hulpaanbod specifieke aandacht voor 

kinderen en tieners tekortschiet. Problematische opgroeisituaties komen pas in het vizier als 

het (te) laat is om gericht te ondersteunen en bij te sturen. We missen in het voorzieningen 

aanbod voor jeugdhulp gerichte aandacht voor de opvoedende rol van de ouder(s). We stellen 
voor de positie en rol van de ouder(s) naar behoefte te ondersteunen en te versterken. Vooral 

in situaties waar de ouder(s) minder eigen mogelijkheden hebben of een klein sociaal netwerk 

is opvoedhulp, die laagdrempelig wordt aangeboden, waardevol.  

Advies 2: werk m.b.t. kinderen, jongeren en jongvolwassenen de Biltse Visie en Aanpak in 
een geactualiseerde document uit. Deze Biltse Aanpak in het jeugddomein vraagt om een 

gezamenlijke visie/onderlegger/aanpak/werkwijze voor de jeugd waarbij samengewerkt wordt 

met alle partijen, die van betekenis zijn in de ontwikkeling van en zorg voor de jeugd in de 

Bilt. Het geeft doel, invulling en richting aan de samenwerking en zorgt ervoor dat de 
verschillende leefwerelden (school-thuis- straat-zorg) beter op elkaar zijn afgestemd. De 

inzichten en ervaringen uit het Corona herstelplan en de netwerkbijeenkomsten leveren hier al 

elementen voor aan. 

 

Advies 3: bied op terrein van welzijn en hulp specifieke voorzieningen voor kinderen en 
tieners, met eigen aandacht voor de leefsituatie van meiden. Jeugdwerkers voor deze 

doelgroepen ontbreken. Het jongerenwerk bereikt vooralsnog alleen jongens, terwijl de HBSC-

rapportage van 2022 laat zien dat het slechter gaat met meisjes.  

We stellen voor om de uitgangspunten en leidende principes van de Biltste aanpak te 
actualiseren en de samenwerking van alle betrokken partijen vanuit de gemeente te faciliteren 

en structureren. Binnen dit kader krijgt de verordening Jeugdhulp 2023 haar ‘Biltse gezicht’ en 

wordt maatwerk gestimuleerd. 

Advies 4: werk een verbindende infrastructuur uit voor samenwerking en kennisdelen op het 
terrein van welzijn, zorg en hulp voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen. Binnen die 

structuur wordt de werking van en mogelijke leemtes in De Verordening Jeugdhulp De Bilt 

2023 duidelijk en kunnen deze worden aangevuld.1 

 
Artikel 5 e.v. 

Advies 5: geef t.a.v. het onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren 

expliciet aandacht aan de behoefte van de ouder(s) aan ondersteuning en versterking van hun 

rol en gebruik daarbij de expertise en aanbod van kenniscentra als Stichting Pharos, 

expertisecentrum gezondheidsverschillen2, en onderzoekscentra bij universiteiten, 
hogescholen3 en overheden. 

 

Artikel 8 

Advies 6: bied het verslag van het onderzoek en het ondersteuningsplan ter ondertekening 
aan beide partijen aan. 

 

Advies 7: voorkom in situaties van vechtscheidingen ernstige schade voor kinderen door 

gebruik te maken van een gezinsadvocaat. Voorbeelden in gemeentes, die dit al doen, laten 
zien dat deze inzet de belangen van het kind en de betrokkenheid van ouders beschermt en 

veelal ondertoezichtstelling en mogelijke uithuisplaatsing voorkomt (zie artikel in de 

Volkskrant 3-1-23 4). 

 
1 Een inspirerend voorbeeld is het Netwerk Student en Zorg, waarin diverse partijen samenwerken en leemtes in 
Welzijn en Zorg agenderen. 
2 Zie https://www.pharos.nl/thema/bereiken-en-betrekken/ 
 
3 Zie lectoraten zoals hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding of 
https:/www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/mariettelusse/lectoraat-ouders-in-rotterdam-zuid/ 
 
4  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-gezinsadvocaat-komt-bij-de-moeilijkste-scheidingen-op-voor-beide-
ouders-en-de-kinderen-wordt-dit-het-nieuwe-normaal~ba3d86cb/ 

https://www.pharos.nl/thema/bereiken-en-betrekken/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-gezinsadvocaat-komt-bij-de-moeilijkste-scheidingen-op-voor-beide-ouders-en-de-kinderen-wordt-dit-het-nieuwe-normaal~ba3d86cb/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-gezinsadvocaat-komt-bij-de-moeilijkste-scheidingen-op-voor-beide-ouders-en-de-kinderen-wordt-dit-het-nieuwe-normaal~ba3d86cb/


 

 

 

Artikel 14,15 en 16 

Advies 8: informeer bij het uitvoering geven aan bovengenoemde artikelen de pgb-houder 

ook schriftelijk over de mogelijkheid zich te wenden tot clientondersteuning en hoe hiervan 
gebruik te maken. 

 

Tot slot 

In artikel 22 geeft u aan ingezetenen bij het beleid te betrekken. U noemt daarbij expliciet de 
rol van de Adviesraad Sociaal Domein bij het vroegtijdig doen van beleidsvoorstellen 

betreffende jeugdhulp. Graag spreken we onze bereidheid uit om u op dit belangrijke maar ook 

volop in beweging zijnde complexe beleidsterrein te blijven adviseren.  

We realiseren ons dat er nog veel werk te doen is binnen de Gemeente en in ZOU-verband.  
 

Naast de initiërende en sturende rol van de gemeente zijn in het jeugddomein ook andere 

relevante partijen verantwoordelijk.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de gemeente De Bilt, Stichting de 

Rading, en Woonstichting SVW ter ondersteuning van het Jongerenhuis in Bilthoven.  
We spreken graag onze waardering uit voor de overeenkomst die in december jl. is 

gerealiseerd.  

 

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, en in afwachting van uw reactie, teken ik 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
 

Paul van Maanen, 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 


