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Onderwerp

: Adviesaanvraag Verordening jeugdhulp Scherpenzeel 2021

Geacht college,
Inleiding
Wij hebben uw aanvraag om advies over de Verordening jeugdhulp 2021 in behandeling
genomen en zijn tot het volgende advies gekomen.
Verzamelde informatie ten behoeve van ons advies
- De conceptverordening jeugdhulp 2021, toegestuurd op 8 september 2020
- De ‘was – wordt’ tabel met een vergelijking tussen de bestaande verordening en
de nieuwe verordening 2021
- De mondelinge behandeling van de conceptverordening in de vergadering van 17
september 2020, waarin de heer Buitenhuis van de Afdeling Gemeentewinkel een
toelichting heeft gegeven en vragen heeft beantwoord.
Beoordeling
De verordening Jeugdhulp wordt nu aangepast, omdat over de eerder gewenste integrale
verordening jeugdhulp en Wmo te veel juridische twijfels zijn ontstaan. Daarom is
besloten om de losse verordeningen aan te passen. Er is onderling wel afstemming
gezocht, bijvoorbeeld over de procedure en het PGB en dat is positief.
De aanvraagprocedure is geactualiseerd en de regels voor het PGB zijn uitgebreid. De
vormen van beschikbare jeugdhulp zijn nu volledig opgenomen in de verordening. Ook is
een beleidswijziging opgenomen van de regio Jeugdhulp FoodValley. Dit is de verwerking
van de medische verwijsroute via de huisartsen.
Wat dat laatste betreft is in de vergadering toegelicht dat de mogelijkheid van
verwijzingen naar jeugdhulp door de huisarts niet nieuw is. Het is voor de duidelijkheid in
een nieuw artikel 3 opgenomen. Jeugdhulp kan zoals vanouds via het gemeentelijk
jeugdteam of de huisarts kan plaatsvinden. De huisarts maakt echter geen plan van
aanpak en voert ook geen regie over het traject. De huisarts geeft alleen een verwijzing
af naar een jeugdhulpaanbieder. Nu is in de regio met de jeugdhulpaanbieders
afgesproken dat de jeugdhulpaanbieder eenzelfde soort plan van aanpak maakt, zoals de
gemeenten gewend zijn om te doen. De Adviesraad ziet dat als een verbetering van het
proces van de verwijzing via de huisarts.

Advies
De verordening schept duidelijke kaders voor de consulenten en ook voor inwoners. Op
basis van de stukken en de mondelinge toelichting geven wij daarom een positief advies.
Mochten er bij uw College naar aanleiding van dit advies nog vragen zijn, dan wij graag
bereid deze te beantwoorden.
Met een vriendelijke groet,
Gerrit van Weelden
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Scherpenzeel

