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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft:
Advies inzake Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018,
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Weesp 2018 en
Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018 en

Weesp, 27 september 2017

Geachte heer Tuning,
Hierbij ontvangt u ons advies inzake Beleidsregels jeugdhulp gemeente Weesp 2018,
Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018 en
Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018.
De Adviesraad heeft ervoor gekozen om één advies uit te brengen.
Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan het bevorderen van het
organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp in de gemeente Weesp.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. van Dril

www.weesp.nl/Adviesraadsociaaldomein
E: Adviesraadsociaaldomein@weesp.nl

Datum

27 september 2017

Wethouder

Herman Tuning

Ambtelijk contactpersoon

Angela van Dril

Naam dossier

Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Weesp 2018,
Nadere regels behorende bij de Verordening
jeugdhulp gemeente Weesp 2018

Deadline advies

28 september 2017

Status

Voor

Ter kennisname
Ongevraagd advies
Gevraagd advies

X

College van B&W

X

Gemeenteraad

X

Algemeen
De Adviesraad Sociaal Domein heeft met waardering kennis genomen van Verordening Jeugdhulp
gemeente Weesp 2018 en bijbehorende beleidsregels en nadere regels. Ten aanzien van de
verordening hebben wij de volgende algemene opmerkingen:
- De verordening bevat een beschrijving van algemene voorzieningen en individuele
voorzieningen. In de verordening wordt voor de Adviesraad onvoldoende duidelijk wat het
karakter is van de voorliggende, algemeen toegankelijke voorzieningen op het gebied van
jeugd. Wat is de rol van de gemeente bij deze voorzieningen, zijn er voldoende algemene
voorzieningen en wat doet de gemeente om een passend aanbod van algemene
voorzieningen te creëren?
- De rol van het wijkteam wordt onvoldoende duidelijk benoemd in de verordening. Er wordt
wel gesproken over procesregie bij de gemeente. Wordt dit gedaan door het sociaal
wijkteam? Welke ‘opdracht’ heeft het wijkteam hierbij? Welke competenties zijn daarvoor
nodig?
- De Adviesraad vraagt zich af of in het kader van jeugdhulp bij meer complexe vragen gebruik
gemaakt kan worden van het regionale Consultatie en Adviesteam.
- Er staat niets in over (de continuering van) jeugdhulp voor 18-23 jarigen. Vaak is voor deze
doelgroep het aanbod van jeugdzorg aanbieders adequater dan het aanbod voor
volwassenen. Graag zien we een mogelijkheid om voor deze doelgroep gebruik te maken van
de voorzieningen voor individuele jeugdhulp.
- De Adviesraad kan zich vinden in de beschrijving met betrekking tot gebruikelijke hulp die is
opgenomen in bijlage 1 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Weesp 2018.
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Opmerkingen bij de Verordening Jeugdhulp Gemeente Weesp 2018.
Bij algemene toelichting
2. integrale aanpak (pag. 16)
Wat wordt bedoeld met ‘En dat de oplossing bij multiproblematiek allesomvattend is?’
6. Toeleiding naar jeugdhulp in de vorm van een individuele voorziening (pag. 18)
‘De gecertificeerde instelling is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het kader
van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen
met de gemeente’ .
De Adviesraad vraagt zich af bij welke professional van de gemeente de gecertificeerde instelling zich
moet wenden voor overleg.
Bij artikelen en artikelsgewijze toelichting
Artikel 4 (pag. 23)
De Adviesraad Sociaal Domein mist in de genoemde opsomming de ondersteuning bij dyslectie. Naar
onze mening hoort deze ondersteuning tot het aandachtsgebied van de gemeente.
Advies
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert ondersteuning bij dislectie toe te voegen aan de mogelijke
individuele voorzieningen.
Artikel 11 familiegroepsplan (pag. 26)
In deze verordening lijkt de focus te liggen op familie/netwerk/mantelzorg. De Adviesraad zou graag
zien dat de focus wordt/blijft: ‘veilig en gezond opgroeien.’ De Adviesraad vindt de mogelijkheid van
het opstellen van een familiegroepsplan zeker waardevol, omdat hiermee de regie van de hulp en de
oplossingen voor problemen zo veel mogelijk bij de familie en naaste omgeving ligt. Er zijn echter een
aantal kanttekeningen:
Een familiegroepsplan is geen doel, maar een middel. Het opstellen daarvan behoeft vaak goede
begeleiding van een onafhankelijk professional. Wij adviseren de mogelijkheid te bieden voor

een onafhankelijke ondersteuning bij het organiseren en opstellen van het
familiegroepsplan. Het wordt in de verordening onvoldoende duidelijk welke ondersteuning
de gemeente hierbij kan bieden. Omdat bij de wat meer complexe vragen/ problemen het
maken van een familiegroepsplan deskundige begeleiding vraagt, door daarvoor opgeleide
mensen adviseren we om het maken van een familiegroepsplan op te nemen in de lijst
‘beschikbare individuele voorzieningen’ (artikel 4). Dan is er een grotere kans dat er een
gedegen plan komt.
Ook kan het familiegroepsplan ingezet worden als aanvulling van jeugdhulp die geboden
wordt. Problemen, vragen en gezinssituaties zoals die zich de bij de aanvang van de
hulpvraag voordoen veranderen vaak na een tijd, of blijken toch complexer van aard dan

www.weesp.nl/Adviesraadsociaaldomein
E: Adviesraadsociaaldomein@weesp.nl

aanvankelijk leek. Dan kan in een later stadium het maken van een familiegroepsplan onder
professionele begeleiding een waardevol middel zijn.
Daarbij ook opgemerkt dat veelal de familie een beroep doet op jeugdhulp omdat ze overbelast zijn
geraakt en alle eigen kracht wat op dit gebied op is. Het opstellen van een plan in een wat later
stadium is dan zinvoller.
Advies
De Adviesraad adviseert om het opstellen van een familiegroepsplan op te nemen in de lijst van
beschikbare individuele voorzieningen (artikel 4). Het is noodzakelijk om zorgvuldig af te wegen
wanneer en in welke situatie het opstellen van een familiegroepsplan van waarde is
Er is er ook de mogelijkheid om een individueel plan van de jeugdige en zijn gezin als uitgangspunt te
nemen.
Artikel 13 Onderzoek (pag. 28)
Lid 3, ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens;
De Adviesraad vraagt zich af welke functionarissen binnen de gemeente toegang hebben in de
persoonsgegevens en de gegevens die nodig zijn in het kader van het onderzoek. Is de privacy van
cliënten en hun naasten voldoende geborgd, mede in het licht van de nieuwe (Europese) wetgeving
die in 2018 op dit gebied van kracht wordt? De Adviesraad wil graag geïnformeerd worden over de
werkwijze en afspraken op dit gebied.
Artikel 17 Aanvraag (pag. 29)
‘De gebruikelijke gang van zaken is dat de jeugdige of zijn ouder als eerste stap contact opneemt met
de gemeente voor een gesprek met een consulent. Dit gesprek kan telefonisch of digitaal via de
website aangevraagd worden’. De Adviesraad vraagt zich af of dit gesprek met een consulent is van
het klant contact centrum of met een specialist op gebied van jeugd. Ook op de website van de
gemeente is ons inziens onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de stappen zijn ten aanzien van het
verkrijgen van jeugdhulp, welke professionals daar bij de gemeente over beslissen en wat de rechten
van de burger zijn in deze.
Advies
De Adviesraad adviseert om duidelijker en transparanter te communiceren met de inwoners van
Weesp over de procedure en verordening. Maak duidelijk wat de cliënt concreet mag verwachten.
Artikel 20 Inhoud beschikking (pag. 33)
De Adviesraad vindt de 8 punten die in de inhoud van de beschikking dienen te staan erg
volledig/diepgaand. De Adviesraad vraagt zich af of alle punten in een beschikking noodzakelijk zijn
en of alle punten daarmee inzichtelijk moeten zijn voor de instanties naar wie de beschikking wordt
gestuurd (wet privacy). Zie bijvoorbeeld punt C: De Adviesraad vraagt zich af waarover de afspraken
gaan die in het kader van de beschikking met ouder en kind wordt gemaakt.
Advies
Om misverstanden te voorkomen adviseert de Adviesraad om explicieter te benoemen welke soort
informatie wordt opgenomen in de beschikking. De Adviesraad meent dat afspraken rondom de
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hulpverlening – als dat met punt c bedoeld wordt - thuishoren in een hulpverleningsplan en niet in de
beschikking.
Artikel 22 criteria persoonsgebonden budget (pag. 34)
De Adviesraad Sociaal Domein onderschrijft de criteria zoals genoemd, maar in het kader van het
leveren van maatwerk is het onderstaande aanvullend aanbod wenselijk.
Advies
We adviseren om naast het ingekocht aanbod en het PGB de mogelijkheid op te nemen om in
bijzondere situaties waarin hulp nodig is die niet ingekocht is en waarbij een PGB niet adequaat is
(omdat bijvoorbeeld ouders niet voldoen aan de criteria) een mogelijkheid te bieden om niet
ingekocht aanbod te financieren. Dit alleen bij specifieke hulpvragen waarbij het bestaande aanbod
niet adequaat is.
Artikel 31 Betrekken van ingezetenen bij de ontwikkeling van beleid (pag. 43)
Ad. 3: De Adviesraad is benieuwd hoe dit overleg ten aanzien van jeugdhulp concreet ingevuld wordt
door de gemeente en zou daarbij betrokken willen worden.
Conclusie en advies
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert positief over de Verordening jeugdhulp gemeente Weesp
2018, de Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2018 en de
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Weesp 2018, met inachtneming van de gemaakte algemene
opmerkingen en onderstaande adviezen:
- Voeg ondersteuning bij dyslectie toe te voegen aan de mogelijke individuele voorzieningen.
- Neem het opstellen van een Familiegroepsplan op in de lijst van beschikbare individuele
voorzieningen (artikel 4). Het is noodzakelijk om zorgvuldig af te wegen wanneer en in welke
situatie het opstellen van een familiegroepsplan van waarde is. Er is er ook de mogelijkheid
om een individueel plan van de jeugdige en zijn gezin als uitgangspunt te nemen.
- Biedt de mogelijkheid om naast het ingekocht aanbod en het PGB om in bijzondere situaties
waarin hulp nodig is die niet ingekocht is en waarbij een PGB niet adequaat is (omdat
bijvoorbeeld ouders niet voldoen aan de criteria) een mogelijkheid te bieden om niet
ingekocht aanbod te financieren. Dit alleen bij specifieke hulpvragen waarbij het bestaande
aanbod niet adequaat is.
- Probeer om duidelijker en transparanter te communiceren met de inwoners van Weesp over
de procedure en verordening. Maak duidelijk wat de cliënt concreet mag verwachten.
- Benoem om misverstanden te voorkomen expliciet welke soort informatie wordt opgenomen
in de beschikking. De Adviesraad meent dat afspraken rondom de hulpverlening – als dat met
punt c bedoeld wordt - thuishoren in een hulpverleningsplan en niet in de beschikking.
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Handtekening voorzitter

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

