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Uw kenmerk

Bijrase Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Aanleiding
Op woensdag 9 oktober ontvingen wij uw brief 'Advies concept 'Verordening
Jeugdhulp gemeente Delft 2020', door ons geregistreerd onder kenmerk
4097017.|n deze reactie willen wij aan u kenbaar maken dat wij uw
adviezen ter harte hebben genomen en op welke manier wij deze hebben
venrverkt in de tekst van de verordening.

Hoe is uw advies gebruikt?
ln uw advies gaat u in op de volgende ondenruerpen:

Leesbaarheid
Onduidelijkheden
lnhoudelijke kanttekeningen
Overige suggesties

Wij zullen in deze reactie dezelfde structuur aanhouden.

Leesbaarheid
U geeft aan dat de tekst van de verordening niet erg toegankelijk is
geschreven doordat een hoger leesniveau nodig is dan dat van de
gemiddelde burger. Fijn dat u daarnaast aangeeft dat dit vanwege de aard
van het document wellicht onvermijdelijk is en daarom alternatieve
suggesties geeft om hiermee om te gaan. Wij erkennen dat het taalgebruik
in de verordening geen gebruikelijke taal is. Om echter aan te sluiten bij de
desbetreffende wetteksten (zoals de Jeugdwet) zijn we gebonden aan het
gebruiken van de specifieke juridische termen die in de verordening
voorkomen. Hiermee kunnen we waarborgen dat we als gemeente te allen
tijde rechtmatig handelen. Aanvullend op de verordening zullen (nadere)
beleidsregels worden opgesteld. Hierin zullen we rekening houden met uw
advies en aansturen op gebruikelijk taalgebruik.
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Onduideliikheden
Uw adviezen zijn overgenomen en/oÍ hebben geleid tot aanpassingen in de
verordening. Een uitzondering hierop betreft uw advies over de algemeen
toegankelijke voorzieningen (punt 2 in uw advies). Vanwege het
gebruiksdoel van de verordening is ervoor gekozen de informatie rondom
deze voorzieningen juridisch en abstract te beschrijven. Het opnemen van
bijvoorbeeld specifieke organisaties is niet wenselijk, omdat dit gedurende
de periode waarin de verordening geldig is, kan wijzigen. We onderschrijven
echter het door u aangegeven belang van een goede toegankelijkheid van
deze voorzieningen en zullen daarom nadere regels stellen waarin de
algemeen toegankelijke voorzieningen en de bereikbaarheid hiervan
uitgebreider zullen worden beschreven.

lnh,oudeliiKe kanttekeninoeq
Uw adviezen zijn overgenomen en/of hebben geleid tot aanpassingen in de
tekst van de verordening. De uitzonderingen hierop zijn:
1. Uw advies over maaÍschappelijke resultaten (punt 3 in uw advies). Deze

term is gedefinieerd in de contracten tussen jeugdhulpaanbieders en de
gemeente als Ue daelen gericht op het sociaal maatschappelijk
functioneren van een jeugdige naar leeftijdsadequaat vermogen in een
steunend sysfeem'. Hoewel de term wellicht anders doet vermoeden,
gaat het dus weldegelijk over de gewenste resultaten van de jeugdige
en/of zijn ouders. Om de mogelijke verwarring zoveel mogelijk in te
perken zijn de term en de bijbehorende definitie opgenomen in de lijst
van beg ripsbepalingen.

2. Uw advies betreffende het betrekken van ouders bij het opstellen van
het ondersteuningsplan indien zij uit de ouderlijke macht zíjn ontheven
(punt 5 in uw advies).
ln de Jeugdwet (art 4.1.2.\ is bepaald dat de mogelijkheid tot het
opstellen van een familiegroepsplan vervalt indien het gezag van ouders
is beëindigd. Dit heeft echter geen gevolgen voor het opstellen van het
ondersteuningsplan. ln de toelichting van art 10 in de verordening is
opgenomen dat de doelen, resultaten en de vertaling naar inzet in het
ondersteuningsplan worden vastgesteld vanuit cliënt (ieugdige en
overige gezinsleden)en het netwerk. Ouders vallen, ook in het geval dat
het gezag beëindigd is, onder deze bepaling.

Overiqe suooesties
Uw adviezen zijn overgenomen en/of hebben geleid tot aanpassingen in de
tekst van de verordening.

Uitstel van vaststelling
Vanwege de uitspraak van de jeugdrechter in het kort geding van
jeugdhulpaanbieders tegen de Gemeenschappelijke regeling lnkoopbureau
en de tien gemeenten in Haaglanden treedt het resultaatgerichte stelsel niet
per 1-1-2420 in werking. Dit heeft gevolgen voor de vaststelling en
ingangsdatum van de nieuwe verordening. De inzet van de gemeenten is
dat in de loop van 2020 de inkoopprocedure kan worden hervat, waarna de
datum van vaststelling en ingang van de verordening zullen worden
bepaald. Tot die tijd blijft de huidige verordening gelden. Uw adviezen
blijven echter onverminderd van kracht en zullen in de nieuwe verordening
zijn verwerkt zoals in deze reactie is toegelicht.
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Tot slot
Wijwillen u bedanken voor uw overzichtelijke en helder beschreven
adviezen. Mede dankzij uw input kunnen wij ervoor zorgen dat de rechten
en plichten van burgers rond jeugdhulp duidelijk en rechtmatig kunnen
worden uitgedragen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

/ J.M. van Bijsterveldt-Miegenthart

, secretaris

dr. M. Berger, l.s.
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