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Geacht College,
In navolging van het toegezonden advies op 13 november 2018 is vanwege voortschrijdend inzicht de
Verordening Jeugdhulp aangepast. Door de vele wijzigingen heeft u de Adviesraad wederom om
advies gevraagd. Daarnaast is de bijbehorende beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd opgesteld. Dit
document komt in een ander advies aan de orde.
Allereerst willen wij vermelden dat wij positief zijn over de reactie op het advies en de aanpassingen
die verricht zijn in de Verordening. Hierna volgen een aantal opmerkingen en aanbevelingen.
Verordening Jeugdhulp
Onder paragraaf 3 artikel 8 wordt gesproken over de hulpvraag. In lid 4 wordt verwezen naar lid 3.
In lid 3 staat beschreven dat de hulpvraag dusdanig concreet is beschreven dat deze beschouwd kan
worden als een aanvraag individuele voorziening. Als lid 3 van toepassing is, dient binnen de
wettelijke afdoeningstermijn de artikelen 10 t/m 16 uitgevoerd te worden. Bij ons rijst de vraag, wat
als lid 3 niet van toepassing is? Dient de wettelijke afdoeningstermijn dan ook gehanteerd te
worden?
De looptijd van een beschikking is maximaal één jaar. Dit komt door een wettelijke verplichting. Het
jaarlijks aanvragen van een nieuwe beschikking wordt als belastend ervaren, zeker als de situatie en
de zorg niet wijzigen. Het zou prettig zijn als de gemeente hierin tegemoet kan komen en een
verkorte route hiervoor in zou kunnen stellen. Recentelijk zijn er Kamervragen gesteld over de
looptijd van de beschikking in het kader van de WMO. De minister van VWS zal hierover in gesprek
gaan met de VNG. Wij vragen u deze ontwikkelingen te volgen en eventuele mogelijke aanpassingen
te verrichten om de belasting te kunnen verminderen.

Artikel 38 beschrijft het overgangsrecht als het gaat om het verlagen van de informele zorg. Veelal is
de nodige zorg moeilijk te plannen of gezien tijdstippen niet te leveren door formele hulpverleners,
waardoor ouders wel genoodzaakt zijn dit middels een PGB te regelen. Dit PGB wordt dan deels
ingezet voor formele hulp maar ook voor informele hulp. Hierbij wordt dan het informele tarief
geïndiceerd.
90% van het tarief is ongeveer 60 euro terwijl informeel tarief nu 12,50 euro is. Dit betekent dat een
informeel PGB niet ingezet kan worden voor het bekostigen van een formele hulpverlener. Het
aanvragen van een gericht formeel PGB is moeilijk vanwege het onberekenbare karakter. Het is
begrijpelijk dat een uitkering aan informele dienstverleners lager dient te zijn. De huidige regel dat
het uurloon, zoals gehandhaafd door SVB, maximaal 20 euro mag zijn kan bijvoorbeeld strenger
gehandhaafd worden. Wij streven naar het indiceren van een totaal aantal uur. Budget af te laten
hangen van welke zorg uiteindelijk ingekocht gaat worden, door een strikte regulatie van het aantal
geïndiceerde uren en een uurtarief gekoppeld aan soort zorg. Wij adviseren om meer vrijheid te
geven in het PGB.
Er staan in de verordening enkele foutieve verwijzingen. In artikel 18 staat onder lid 6 een foutieve
verwijzing. Hierin wordt verwezen naar lid 5, dit dient lid 4 te zijn. In artikel 37 is wederom een
foutieve verwijzing terug te vinden. In lid 3 wordt verwezen naar artikel 37, dit hoort waarschijnlijk
artikel 38 te zijn. Wij vragen de verwijzingen kritisch na te kijken.
Algemene toelichting
In de verordening is de toeleiding naar de jeugdhulp als individuele voorziening beschreven en hierin
is de verwijzing via Veilig Thuis opgenomen. In de algemene toelichting komt Veilig Thuis niet terug.
In de toelichting van lid 1 onderdeel f staat de gebruikelijke hulp beschreven. Aangezien een
beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd is opgesteld, zou een verwijzing naar deze beleidsregel op zijn
plaats zijn.
In lid 2 wordt verwezen naar artikel 12 uit de verordening waar enkele begrippen zoals ‘verwerken’
en ‘persoonsgegevens’ in terug komen. Echter komen deze begrippen niet terug in dit genoemde
artikel.
Verder geeft de toelichting een helder beeld van de beschreven artikelen.
Wij hopen dat de Verordening Jeugdhulp en de bijbehorende beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd
spoedig vastgesteld kunnen worden en de aanbevelingen die gegeven zijn hierin worden
meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
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