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Klankbordgroep Wwb 

 

 

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk 
Postbus 10101 
5060 GA  OISTERWIJK 
 
 
Oisterwijk:  25 september 2018  
Betreft:  advies voorgestelde aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2019 ten opzichte van 

de Verordening Jeugdhulp 2018. 
 
 
Geacht College, 
  
Het Coördinatiepunt Sociale Adviesraad Oisterwijk i.o. heeft kennis genomen van de door u 
gepresenteerde aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2019. Het zijn technische en tekstuele 
aanpassingen identiek met collega-gemeenten in de regio Tilburg.  
 

1. Dit betreft de volgende wijzigingen/toevoegingen:  
Het woordgebruik is aangepast aan het woordgebruik dat wordt gebruikt in de inkoop van de 
jeugdhulp in 2019. De inkoop van de jeugdhulp voor 2019 is veranderd ten opzichte van de 
inkoop 2018. In 2018 bestond de inkoop voor een deel uit segmenten en arrangementen. In 
2019 verdwijnt dit verschil en gaat de inkoop nagenoeg volledig over op arrangementen. Er 
blijven twee uitzonderingen op de arrangementen in 2019, namelijk: vervoer en verblijf. Dit 
blijven twee aparte producten die aanvullend op een arrangement kunnen worden ingezet. De 
Verordening Jeugdhulp is voor 2019 zo aangepast dat er niet meer gesproken wordt van 
segmenten, maar alleen nog maar van arrangementen.   
 

2. Er is een extra artikel toegevoegd om de bestrijding van oneigenlijk gebruik van zorggelden – 
wanneer nodig – mogelijk te maken. In de verordening is bij hoofdstuk 5 (Toezicht en 
handhaving) een artikel (5.2) toegevoegd. Dit artikel biedt de grondslag voor de gemeente om 
oneigenlijk gebruik van zorggelden te bestrijden, wanneer de gemeenteraad dit wil. Denk hierbij 
aan het instellen van een toezichthouder om onderzoeken naar fraude te doen. Dit artikel is 
opgenomen als een zogenoemde ‘kan’-bepaling. Hetgeen inhoudt dat het artikel zo is 
geschreven dat de mogelijkheid wordt geboden om er gebruik van te maken als je dit wilt. Wil je 
dit niet, dan is dat zonder gevolgen ook mogelijk. 

 
Het Coördinatiepunt Sociale Adviesraad Oisterwijk i.o. ziet de logica en de wenselijkheid van deze 
wijzigingen en adviseert hier positief over.   
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In de e-mail  van 30 augustus jl. waarin u ons om advies vraagt, worden dus (zie bovenstaande) twee 
punten genoemd die veranderd zijn. Maar na tekstuele vergelijking van de Verordening Jeugdhulp 2018 
met de Verordening Jeugdhulp 2019 is ons het volgende gebleken: De punten 2.2.a.5. en 2.2.b.7. in de 
Verordening Jeugdhulp 2018 zijn in de Verordening Jeugdhulp 2019 niet opgenomen.  
Het Coördinatiepunt Sociale Adviesraad Oisterwijk i.o. vindt deze punten van eminent belang en gaat er 
van uit dat dit ‘niet-opgenomen-zijn’ een omissie is. Temeer omdat het weglaten van genoemde punten 
in de Verordening Jeugdhulp 2019 niet als verandering is opgenomen in uw mail waarin u ons om advies 
vraagt. Het Coördinatiepunt Sociale Adviesraad Oisterwijk i.o. vraagt u deze omissie te herstellen en deze 
punten alsnog op te nemen in de Verordening Jeugdhulp 2019.  
 
Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken ons uit te spreken over het feit dat we bezorgd blijven 
over de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. We weten dat er in de regio Tilburg sprake is van een 
substantiële overschrijding van het budget betreffende jeugdhulpverlening en we constateren, vooral via 
de media, oplopende kosten en nog steeds lange wachtlijsten in de jeugd GGZ. U begrijpt dat we bijzonder 
benieuwd zijn naar het door u te ontwikkelen beleid ten aanzien van deze problematiek. 
 
Ten slotte wijzen we u op een fout in Verordening Jeugdhulp 2019: In artikel 3.3. wordt verwezen naar 
artikel 4.5., maar dit moet een verwijzing zijn naar artikel 4.6.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Krijn in ’t Veld,  
voorzitter Coördinatiepunt Sociale Adviesraad Oisterwijk i.o.  

 
 

 

 


