
 Aanhalen artikel Advies ASD Reactie College 

Verordening Jeugdhulp De Bilt 2023 

Advies 1 Met belangstelling lazen wij 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. 

Geef in de lijn van het gestelde in de verordening 
Jeugdhulp De Bilt 2023 uitvoering aan de jeugdwet. 

Dit advies nemen wij van harte aan. 

De Toelichting op de verordening Jeugdhulp De Bilt 2023 

Advies 2 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. (zie verder tekst brief ASD) 

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. 

Op dit moment werken wij het coalitieprogramma uit 
met inbreng van samenwerkingspartners. Dit advies 
nemen wij hierin mee. 

Advies 3 bied op terrein van welzijn en hulp specifieke 
voor-zieningen 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 Biltse 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. 

Een van de ambities vanuit het coalitieprogramma is 
een uitbreiding van kind- en jongerenwerkers. Wij 
nemen uw advies mee in de opdrachtvorming richting 
deze nog te realiseren functies. 

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. 

Op dit moment werken wij aan een verbindende 
infrastructuur rondom deze terreinen en de ambities 
die wij hebben geformuleerd. 



Advies 5; 
n.a.v. 
Artikel 5 
e.v. 

 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 
gezondheidsverschillen, en onderzoekscentra bij 
universiteiten, hogescholen en overheden. 

Binnen het ondersteuningsplan is de behoefte aan 
ondersteuning bij ouders al een belangrijk onderdeel. 
Tevens is regionaal een breed scala aan zorg 
ingekocht bij diverse zorgaanbieders. Ouders kunnen 
zelf hun voorkeur uitspreken. 
Professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
die deze plannen opstellen met onze inwoners, zijn op 
de hoogte van (aanbod van) kenniscentra. 

Advies 6; 
n.a.v. 
Artikel 8 

 Bied het verslag van het onderzoek en het 
ondersteuningsplan ter ondertekening aan beide 
partijen aan. 

Bij jongeren tot 12 jaar is de persoon met ouderlijk 
gezag degene die het plan ondertekent. Vanaf 12 jaar 
tekenen zowel de jongere zelf als de ouder/verzorger 
en vanaf 16 jaar moet de jongere tekenen. 

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). 

Rondom echtscheidingsproblematiek is regionaal een 
projectleider aangetrokken, die met een projectgroep 
(samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale 
teams) onderzoekt welke inzet we al plegen t.a.v. 
deze doelgroep, maar gaat ook nadrukkelijk ‘best 
practices’ onderzoeken en toevoegen aan de 
werkwijze. 

Advies 8; 
n.a.v. 
Artikel 
14, 15 en 
16 

 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. 

Dit staat reeds opgenomen in artikel 4, lid 2. 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de 
huidige onafhankelijke cliëntondersteuning in De Bilt. 
Daarnaast is MEE gestart met een 
communicatiecampagne. 

    

 


