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Onderwerp: advies Verordening Jeugdhulp 2019

Geacht college,
Geacht college,
Met belangstelling is kennis genomen van het concept van de verordening Jeugdhulp 2019.
De wijze waarop overleg is geweest met Uw regionale organisatie wordt zeer op prijs gesteld. De
toelichting die in een regionale bijenkomst is verstrekt kan optimaal genoemd worden.
Dat de nieuwe verordening wordt aangepast aan recente jurisprudentie is duidelijk en wenselijk.
Dat mede daardoor een aantal begrippen en procedures wordt verduidelijkt is een goede zaak.
Ook dat getracht wordt om een beter zich te krijgen op de instroom en met name vanuit de door verwijzing door huisartsen kan, na effectief overleg met deze beroepsgroep leiden tot een verbetering
op zijn minst efficiëntere jeugdhulp.
Wel hebben wij vraagtekens bij het criterium: de goedkoopste passende voorziening. Op de eerste
plaats zal toch moeten worden gezocht naar de meeste passende meest effectieve voorziening. Indien er meerdere voorzieningen zijn die aan het vorenstaande voldoen, mag pas gekeken worden
naar de goedkoopste. Anders bestaat het risico dat de kosten en niet noodzaak van de voorziening
uitgangspunt worden.
Dezelfde vragen rijzen bij artikel 5.1 lid 5, dat Indien de toekenning van een pgb het voortbestaan
van een collectieve voorziening (individueel verstrekt) in gevaar kan brengen, wordt geen pgb verstrekt. Ook hier dreigt de individuele meest noodzakelijke voorziening uit financiële motieven te
moeten wijken voor collectieve oplossingen.
Uiteraard is er begrip voor de financiële problemen van de lokale overheid. Maar de financiële oplossingen moeten bij rijksoverheid gezocht worden en niet bij beperkingen van de jeugdzorg.
Dat ook nu wordt gewezen op cliëntondersteuning is een goede zaak, maar het vermelden en organiseren van onafhankelijke ondersteuning lijkt meer dan gewenst.
Op een aantal punten dient de verordening aan lokale omstandigheden te worden aangepast en dienen uitwerkingsregels vast gesteld te worden. Wij gaan ervan uit dat de Participatieraad ook hierbij
wordt ingeschakeld.
Nogmaals dat de verordening aan juridische ontwikkelingen worden aangepast en uit juridisch oogpunt wordt aangepast is een goede zaak. Anderzijds dient een verordening slechts de juridische
weerslag te zijn van het te voeren beleid.

Wij zijn van mening – met begrip voor de tijdsklem waarin de gemeenten zich bevinden – dat het in
wezen de omgekeerde volgorde is.
Wij dringen er dan ook op aan om zo spoedig mogelijk tot totaalvisie op het jeugdbeleid te komen,
waarin oplossingsrichtingen voor alle problemen worden opgenomen. Inschakeling van de ervaringen van de meest aangewezen uitvoerders en zorgvragers is daarbij gewenst. Verder zou ook gedacht kunnen worden aan een regionale conferentie met meerdere deskundigen die met elkaar van
gedachten wisselen over oplossingsrichtingen.
Tot slot. Los van vorenstaande gaan wij ervanuit, dat zo spoedig mogelijk invulling wordt gegeven
aan de toezegging om overleg te hebben over de doorontwikkeling van de Participatieraad naar een
Adviesraad Sociaal Domein.

Met vriendelijke groeten,
De Voorzitter van de Participatieraad Asten,

Drs. J.H.M. (Hans) Dittner
Uit een oogpunt van milieu wordt dit advies uitsluitend via e-mail verzonden

