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Geacht college, 

 

Inleiding 

De WMO-raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de verordening jeugd is opgesteld. De opbouw en 

verwijzingen naar wetteksten en beleidsstukken zijn goed te volgen. Door de toelichting worden direct vele vragen 

beantwoord. 

 

De uitwerking van de twee extra artikelen, toekenning individuele voorziening (artikel 9) en hardheidsclausule 

(artikel 18) die niet in de concepttekst van de VNG vermeld staan zijn een aanvulling en worden dan ook op prijs 

gesteld. Ook de uitwerking van vormen van jeugdhulp wordt gewaardeerd. Er ontstaat hierdoor direct een 

concreet beeld van de te bieden hulp. Opname van bepaling uit de wet, betreffende de vertrouwenspersoon, is op 

zijn plaats in deze verordening. 

 

De adviezen van de WMO-raad op de concept tekst, op zowel inhoud als taalgebruik, is als volgt verwoord: 

 

Artikelen 

De WMO-raad adviseert om in artikel 1 de begripsbepalingen jeugdhulp, jeugdhulpaanbieder, jeugdige, en ouder, 

zoals omschreven in de toelichting, op te nemen en de definities hiervan te beschrijven. Dit bevordert de 

leesbaarheid van de artikelen. 

 

In de artikelen wordt gesproken over het college als aanspreekpunt en uitvoerder. Het college delegeert de 

verantwoordelijkheden naar de jeugdzorgaanbieders en ziet toe op een goede uitvoering van de zorg. Voor de 

leesbaarheid is het helpend om hiervan uitleg te geven bij de begripsbepalingen. In de toelichting op artikel vier, 

eerste lid, staat deze toelichting beschreven. 

 

In de artikelen wordt het thema privacy, met specifiek het onderdeel toegang cliënt- dossier, geheel gemist. De 

WMO-raad adviseert dan ook een extra artikel te wijden aan de wijze waarop de privacy van cliënten volgens de 

wet gewaarborgd wordt. 

 

De WMO-raad adviseert om de volgende aanvullingen op te nemen in artikel 6: 

- Kosten voor bijscholing en beroepsregistratie van het personeel. 

- De inspanningen gericht op de innovatie van het jeugdhulp aanbod. 
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De WMO-raad adviseert het college artikel 11 uit te breiden met de vermelding dat PGB wordt verleend via 

trekkingsrecht. 

 

Toelichting artikelen 

In het algemene deel van de toelichting wordt verwoord dat deze verordening niet losgezien kan worden van het 

beleidsplan, dat de raad op grond van artikel 2.2 van de jeugdwet eveneens dient vast te stellen. De WMO-raad 

adviseert in dit deel van de tekst concreet het betreffende beleidsstuk te noemen. 

 

In de toelichting op artikel 3 wordt verwoord dat artsen en gemeentelijke toegang goed van elkaars activiteiten 

geïnformeerd dienen te worden. De WMO-raad vraagt zich af hoe de gemeente op gemaakte afspraken toe gaat 

zien en indien nodig snel en accuraat bij gaat sturen. 

 

In de toelichting op artikel 3 staat verwoord dat het college een besluit kan nemen dat afwijkt van het oordeel van 

de jeugdaanbieder. De WMO-raad adviseert om de voorwaarden voor een dergelijke situatie nader te beschrijven 

en toe te voegen aan dit artikel. 

 

In de toelichting op de artikelen 5, 6 en 7 wordt summier de werkwijze van het huidige bureau jeugdzorg 

beschreven. Het lijkt erop alsof decentraal dezelfde werkzaamheden en invulling van taken voortgezet worden. 

Door dezelfde manier van werken, de grote vraag om hulp en ingezette bezuinigingen worden al snel wachtlijsten 

per team verwacht. De WMO-raad adviseert hier goed op te monitoren en sturen, in de eigen regio, als onderdeel 

van de H10. 

 

De WMO-raad adviseert om in de uitleg van de artikelen 6 en 7 specifiek de inzet van de “een gezin een plan 

methodiek” op te nemen. Het is niet duidelijk waar in het proces van toegang hier gebruik van wordt gemaakt. De 

inzet hiervan is immers een belangrijke pijler in de transformatie van zorg. 

 

De toestemming en overhandiging van het plan aan cliënten wordt in de beschrijving van artikel 7 gemist. De 

WMO-raad adviseert hierover tekst op te nemen. 

 

In de toelichting van artikel 11 staat onvermeld hoe en met wie de toegang de afgegeven beschikking 

communiceert. De WMO-raad adviseert deze tekst op te nemen. 

 

Artikel 16 is gewijd aan inspraak en medezeggenschap. De WMO-raad vraagt zich af in hoeverre inwoners en 

huidige cliënten in de jeugdzorg inspraak hebben in deze concepttekst. 

 

De WMO-raad mist in deze verordening de aansluiting van jeugdvoorzieningen op die voor volwassenen. 

Mogelijk dient deze niet direct verwoord te worden in deze verordening maar hier wordt wel specifiek aandacht 

voor gevraagd. 

 

Altijd tot nadere toelichting bereid, namens de WMO-raad, 

 

 

 

A.J. Duymaer van Twist, voorzitter 


