Reactie Wmo-raad op verordening Jeugdhulp 2017
7 november 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oisterwijk
Oisterwijk, 7 november 2016
Betreft: Reactie Wmo-raad op de verordening jeugdhulp 2017

Geacht College;
Nu de verordening Jeugdzorg op stapel staat, heeft de Wmo-raad er behoefte aan om hier enige open aanmerkingen bij te maken:
In het algemeen:
1. De verordening gaat in op 01-01-2017, nergens wordt gesproken over de geldingsduur van
de verordening, zeker in het verlengde van het gegeven dat de verordening 2016 binnen een
jaar al weer wordt aangepast.
2. Wij zouden graag de evaluatiemogelijkheden en –momenten toe willen voegen, teneinde te
kunnen bewaken of de regeling op termijn nog werkt conform nu wordt vastgelegd.
3. Op diverse plaatsen in de verordening en de toelichting worden zorg, school etc., genoemd.
Wij zouden dit uitgebreid willen zien naar voorzieningen voor 0-4 jarigen zoals kinderopvang
en peuterwerk.
4. Onder definitie jeugdhulp artikel 1n, wordt aangegeven; Ondersteuning, hulp en zorg, met
uitzondering van preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren,
behandelen etc.
Wij adviseren om in de verordening de mogelijkheden van preventieve maatregelen juist wel
op te nemen omdat ons inziens dit een wezenlijk onderdeel uit moet maken van integrale
jeugdhulp.
Juist preventieve maatregelen kunnen zorgen voor het voorkomen van hulpvragen.
In het bijzonder bij: Artikel 4.5 Aanvraag
1. Een aanvraag voor een individuele voorziening voor de jeugdige en/of het gezin wordt in
behandeling genomen als;
a. duidelijk is welke passende voorziening met welk resultaat tot welk doel ingezet dient te
worden
b. het integraal plan van aanpak of familiegroepsplan ondertekend is door de
gezaghebbende ouder(s) en/of de jeugdige. Waarbij in het geval van gescheiden,
gezaghebbende ouders van jeugdigen onder de 12 jaar, beide gezaghebbende ouders het
plan dienen te hebben ondertekend.
Daar waar een van de ouders uit beeld is kan de bepaling onder b, voor (ernstige) stagnatie
leiden in het hulpverleningstraject.

2. Het college kan een ondertekend verslag (door gezaghebbende(n)) van het gesprek
aanmerken als aanvraag als de jeugdige of zijn ouder(s) dat op het verslag hebben
aangegeven.
3. Een aanvraag voor een individuele voorziening dient schriftelijk te worden ingediend bij het
college middels een door het college vastgesteld (digitaal) aanvraagformulier waarna het
college binnen 2 weken een beslissing zal nemen op de aanvraag
Ons inziens beperkt de bepaling onder 3, de aangegeven mogelijkheid onder 2.
Wij hopen u middels deze brief van dienst te zijn bij het optimaliseren van de jeugdzorg in het
algemeen en de onderhavige de verordening jeugdhulp 2017 in het bijzonder.
Met vriendelijke groet,

namens de WMO-raad,
Leo Versteeg, secretaris

