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Advies m,b.t. concept-verordening jeugdhulp

Geachte mevrouw Verschuur,

Op 24 september jl. heeft u het advies van de Wmo-raad m.b.t. de concept-Verordening jeugdhulp
gemeente Bloemendaaf 2020 toegezonden. De Wmo-raad adviseert in de verordening formeel vast te
leggen dat de toewijzíng c.q. afwijzing van een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet in
de vorm van een beschikking wordt gegeven. In deze brief leest u onze reactie op dit advies. In de
eerste zín van de laatste alinea op pagina l spreekt u over artikel 3,2van de concept-verordening, Dit
artikel gaat over de toegang op andere wijze(n) dan via de gemeente, Wij gaan er vanuit dat uw
advies ook betrekking heeft op toegang tot jeugdhulp via de gemeente. In onze reactie betrekken wij
daarom ook artikel 8,lid 2.

Het is op zich niet ongewoon een besluit op een bij het college ingediende aanvraag vast te leggen in
een beschikking. Uw conclusie (verwoord in de op een na laatste alinea op pagina 1) dat wij gehouden
is elke beslissing in het kader van artikel 2.3 van de Jeugdwet in alle gevallen (dus ook als betrokkene
hier niet op zit te wachten en ongeacht de gekozen route) vast te leggen in een beschikking delen wij
om de volgende redenen echter niet:

Artikel 2,3 van de Jeugdwet verplicht gemeenten voorzieningen te treffen (in te kopen of
anderszins te organiseren) opdat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, deel kunnen
nemen aan het maatschappelijk verkeer etc. De toegang tot deze voorzieningen dienen
gemeenten adequaat te regelen. Het wetsartikel spreekt niet over het vastleggen hiervan in
een beschikking.

Artikel 3,lid 2, van de verordening voorziet erin dat bij toegang tot jeugdhulp via de huisafts,
medisch specialist of jeugdarts als hierom gevraagd wordt door de jeuodige of ziin ouders een
toegekende of afgewezen voorziening vastgelegd kan worden in een beschikking, Aan uw
wens/advies kan dus tegemoet worden gekomen. De keuze wordt echter overgelaten aan de
cliënt. Hier hechten wij grote waarde aan.

Artikel 8, 2 noemt de situaties waarin bij toegang tot jeugdhulp via de gemeente eveneens een
beschikking kan worden afgegeven. Dit is altijd het geval bij een afwijzing of als sprake is van
toekenning van een persoonsgebonden budget. Echter ook als de jeugdige en ouders hierom
verzoeken.
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Zoals eerder aangegeven staan wij op zích niet bij afwijzend tegenover het afgeven van een
beschikking. Wij vinden echter dat, áls met beschikkingen gewerK wordt, in álle gevallen een
beschikking opgesteld dient te geschieden, dus ongeacht of sprake is van toegang tot jeugdhulp via de
gemeente of de huisarts. Hierbij vragen wij ons echter af of jongeren en ouders (en wellicht ook
huisartsen) die bewust kiezen voor'de huisartsenroute', in alle gevallen wel behoefte hebben aan een
(ongevraagde) door of namens de gemeente afgegeven beschikking. Het in overleg met cliënt
opgestelde gezinsplan heeft namelijk'kracht van beschikkíng', Een gezinsplan is ook snel en eenvoudig
aan te passen bij wijziging van het hulpverleningstraject. In onze opvatting worden wij gesterkt door
een recente mededeling van de VNG waaruit blijkt dat sprake is van een mogelijke wetswijziging
waarmee juist aangestuurd gaat worden op het (meer) werken zonder beschikking.

Wij wijzen er tenslotte nog op dat de administratíeve lasten zullen toenemen - bij elke relevante
wijziging van het hulpverleningstraject dient in principe een nieuwe beschikking te worden afgegeven -
en dat ook bijv. de gemeenten Haarlem en Zandvoort op identieke wijze werken.

Al met al menen wij dat de in de artikelen 3.2 en 8.2 vastgelegde 'rechten' aan jongeren en hun
ouders voldoende mogelijkheden en waarborgen bÍeden en handhaven wij de in de concept-
verordening opgenomen tekst.
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