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Onderwerp: Conceptverordening jeugdhulpverlening 2022 
 
  
 
Geacht college,  
 
Op 14 juli 2021 kregen wij de concept verordening jeugdhulpverlening 2022 via e-mail voor 
advies toegezonden. Hierover maken wij graag de volgende opmerkingen. 
 
De verordening is duidelijk vormgegeven door de landelijke voorwaarden vanuit VWS. Een 
goed voornemen om niet opnieuw een wiel uit te gaan vinden en de juridische afgesloten weg 
te volgen. 
 
Bijzonder plezierig is dat te lezen valt dat diverse behandelingen en hulpverlening gebonden 
zijn aan termijnen van start (binnen 2 weken na aanmelding, e.d.) en tussentijds evalueren met 
de jeugdigen en ouders/verwanten, etc. Het betrokken zijn of zelf richting kunnen, mogen en 
moeten geven door middel van het zorgplan/ integraalplan is een sterk middel om 
betrokkenheid van de jeugdigen en omgeving, te benadrukken.   
De oude vorm om de hulpvraag te formuleren (methode Klomp) en de professionals het 
probleem van de jongere op te laten lossen wordt hiermee losgelaten. 
 
Van enkele onderwerpen stellen wij een reactie vanuit de gemeente op prijs. 
 
Het valt op dat bij elke paragraaf het college kan komen tot nadere ingrepen of beslissingen. In 
welke mate kan, mag een bestuurder op de stoel gaan zitten van een hulpverlenende instantie? 
Is deze mogelijkheid puur budgettair of procesmatig inhoudelijk? 
 
In artikel 5 komt het PGB aan de orde. Naar onze mening kan de tekst de indruk wekken dat de 
gemeente een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het PGB voert, terwijl een PGB ook veel 
voordelen kan hebben voor de kwaliteit van zorg, bij voorbeeld om dat de zorg flexibeler 
ingezet kan worden.  We willen u vragen de tekst hierop aan te passen. 
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In een verordening als deze moeten de tarieven van een PGB genoemd worden. Ook de 
controle momenten van de financiers moeten hierin worden opgenomen. Het PGB mag niet het 
gevoel of intenties hebben van geld verschaffen. Wordt er gewerkt met facturen?  
Wij missen de tarieven van de zorg in natura. Het is verhelderend om beide tarieven te 
publiceren. Uit ervaring is bekend dat er dan grote budgettaire verschillen zichtbaar worden. 
 
Als laatste willen wij opmerken dat de gebruikte taal in de verordening voor veel inwoners van 
de gemeente niet eenvoudig te begrijpen is. Komt er nog een andere versie van de 
verordening?  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Ouder Amstel 
Ellen Forbes, voorzitter 
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