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Onderwerp

Advies concept verordening Jeugdhulp Delft

Geachte heer A.J. Duymaer van Twist,

Wij hebben uw brief betreffende het advies op de concept Verordening
Jeugdhulp Delft 2015 van 14 oktober 2014 ontvangen. Wij waarderen uw
positieve reactie op de concept verordening.

Voo rdat we s pe öifte k ingfa n o p uw aa ndactïts p u rïte n g eríe n-we'eërst ee n

algemene reactie.
Bij het opstellen van de conceptverordening hebben wij gebruik gemaakt
van de modelverordening van de VNG en deze zoveel als mogelijk
overgenomen. De verordening is vooral een juridisch kader met bindende
regels en beschrijft niet hoe Delft haar toegang inricht. Voor de
beleidsmatige ondenrverpen venadjzen wij u naar de Kadernota lnnovatie
Sociaal Domein (RlS nummer 1597236) en de nota'Toegankelijke hulp en
zorg (RlS nummer 1661960).
Hieronder gaan wij in op uw adviezen, waarbij wij de verordening en
volgorde van uw brief aanhouden.

Artikelen
o Er komen veel begrippen voor in de verordening die niet in artikel 1

de begripsbepalingen zijn opgenomen. De begrippen die
opgenomen zijn in de verordening zien wij als de meest belangrijke.
ln artikel 1.1 van de Jeugdwet zijn alle begrippen opgenomen en
gemakkelijk ter aanvulling te raadplegen.

o ln Delft delegeert het college haar verantwoordelijkheden niet naar
de jeugdhulpaanbieders maar machtigt de professionals binnen de
toegang om indiyiduele voorzieningen in te kunnen zetten. Het
Jeugdteam, WMO team en Sociaal team, bestaande uit
professionals van diverse fieugd)hulpinstellingen, gaan met een
taakopdracht binnen het construct van een gemeentelijke
projectorganisatie werken.

. Ondenrverpen als privacy, cliëntdossiers en de wijze waarop de
gemeente omgaat met persoonsgegevens ziin zeer belangrijk en
moeten goed geborgd wo;den. Dit doen wij door convenanten af te
sluiten met fieugd)hulpinstellingen en andere partners. Voor 2015
zijn hier afspraken over vastgelegd. De verordening is hier niet het
juiste instrument voor.



. Ook onderwerpen als bijscholing van personeel en innovatie van het
jeugdhulp aanbod zijn geen ondenrverpen die in een verordening
passen.

o Artikel 8.1.8 van de wet beschrijft het trekkingsrecht. Omdat het een

duidelijke verandering is voor pgb houders nemen we op uw verzoek

een extra lid op bij artikel 11. De tekst luidt: De Sociale
verzekeringsbank verricht de betalingen namens het college, in
overeenstemming met artikel 8.1.8 van de wet.

Toelichting aÉikelen
. De veruvoording in het algemene deel van de toelichting waar

gesproken wordt over het beleidsplan is inmiddels weggehaald uit

de conceptverordening. De reden hiervan is dat wij niet een apart
beleidsplan vaststellen maar een geÏntegreerde kadernota ISD
hebben vastgesteld en een nota toegankelijke hulp en zorg.

. Wij zijn al geruime tijd in gesprek met de huisartsen over de
afstemming met de in te richten de toegang Jeugd en WMO. Er
gaan vaste contactpersonen komen van de toegang voor de
huisartsen. Sturing wordt gerealiseerd via de jeugdhulpaanbieders.

e Artikel 3 beschrijft de toegang tot de jeugdhulp via de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts. ln tegenstelling tot de toegang kan

de arts veruvijzen naar de jeugdhulpaanbieder tenarijl de toegang
werkt met beschikkingen. Alleen in situaties waarin jeugdigen en

ouders verzoeken om een beschikking op een venvijzing van een

arts, wordt deze afgegeven. Een beschikking geeft
rechtsbescherming omdat volgens de Algemene wet bestuursrecht
bezwaar kan worden gemaakt. De diversiteit van argumentaties
waarop het college kan afwijzen is groot en vraagt om maatwerk'
Voon'raarden opstellen van afwijzingsgronden beknot de ruimte van
de professional wat we bij de transitie van de jeugdzorg juist willen
voorkomen.

. De artikelen 5, 6 en 7 geven wellicht de impressie van de werkwijze
van het huidige bureau jeugdzorg maar ziin het niet. Alle
jeugdprofessionals van de toegang Delft doen de vraagverheldering,
bepalen de zorgbehoefte, worden gemandateerd om ondersteuning
in te zetten en verrichten zelf ook ondersteuning. Hierdoor
doorbreken we het volgtijdelijke principe - waarbijjeugdigen en

ouders moeten wachten tot een beschikking is afgegeven - naar een
situatie waarin meteen ondersteuning ingezet kan worden.
Monitoring en sturing gaat plaatsvinden op de toegang en de
regionaal ingekochte jeugdhulP.

. De 'een gezin een plan' methodiek is zoals u beschrijft uiteraard een

belangrijke pijler in het proces van de toegang' De artikelen 5
(vooronderzoek), 6 (gesprek) en 7 (verslag) van de verordening zijn
als het ware stappen om tot het ene ondersteuningsplan te komen
en is vanwege de juridische insteek van de verordening niet direct
beschreven. Op uw verzoek hebben wij de toelichting artikel 7
aangepast.

. De werkwijze van de professionals in de toegang is erop gebaseerd
dat het ondersteuningsplan samen met de jeugdige en ouders wordt
opgesteld en vooral door hen gedragen wordt. De ondersteuning die

wordt ingezet is immers geheelvrijwillig en bevordert en behoudt
zoveel als mogelijk de eigen regie. De woorden 'toestemming en
overhandiging' passen niet in deze werkwijze.
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. ln situaties waarin een pgb wordt aangevraagd wordt altijd een

beschikking afgegeven. De namens het college afgegeven
beschikking wordt altijd gecommuniceerd naar de aanvrager zoals in

de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd. wij beschouwen dit

als een vanzelfsprekendheid die niet expliciet benoemd hoeft te
worden.

. ln H10 verband hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met
jeugdigen en ouders van cliëntenraden van jeugdhulpinstellingen

waarin het beleid van de gemeenten in Haaglanden onder de loep is
genomen. Met ingang van 1 januari zijn we verplicht en
voornemens om wijzigingen in de wet ter inzage te leggen.

. Zoals u al beschrijft is de verordening niet het kader om de
aansluiting van jeugd- en volwassenondersteuning kenbaar te

maken. De werkwijzevan de toegang jeugd omvat jeugd én gezin

en het ondersteuningsplan (1 gezin 1 plan 1 professional) voorziet
ook in de volwassenondersteuning indien van toepassing'

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkerk

drs. T.W. Andriessen l.s.
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