A.M.J. Goudriaan (secretaris)
Hoofdenburg 17
1191 NA Ouderkerk aan de Amstel
06 28644697
wmowwbouderamstel@gmail.com

Ouderkerk aan de Amstel, 15 september 2014
het College van B&W gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Betreft: adviesaanvraag Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015.
Geacht college,
Naar aanleiding van de stukken; Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015, Toelichting
Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015 en Beleidsplan Jeugdhulp Ouder-Amstel 20152016, hebben wij enkele vragen en opmerkingen. De adviesraad is erg tevreden met de
grote lijnen van deze stukken maar wil graag de volgende punten tegen het licht houden:
-

-

-

-

-

Verordening Jeugdhulp: Op bladzijde 5 wordt er bij nummer 4 gesproken over een
ouderbijdrage. De gemeente moet nog bepalen of een ouderbijdrage wordt opgelegd,
voor welke voorzieningen en onder welke voorwaarden. De adviesraad staat negatief
tegenover een eventuele ouderbijdrage en ziet deze dus niet graag terug in de
definitieve verordening.
Toelichting Verordening Jeugdhulp: In de definitie van de Jeugdwet op bladzijde 3 staat:
‘’met dien verstande dat de leeftijdsgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in
het kader van jeugdstrafrecht’’ De vraag is welke leeftijdsgrens wél geldt in het kader van
jeugdstrafrecht. Het is wenselijk om leeftijdsgrenzen expliciet te vermelden om
onduidelijkheid te voorkomen.
Toelichting Verordening Jeugdhulp: Op pagina 8 onder artikel 12 staat dat calamiteiten
direct gemeld moeten worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Deze moet dan ook
bereikbaar zijn na 5 uur ‘ s middags, in weekenden en op feestdagen. Daarnaast is het
van belang dat noodnummer 112 kan doorverwijzen naar het AMK en dat in geval van
crisis de burgemeester tijdig wordt ingelicht.
In het gesprek met Jurgen Woudwijk, Michelle Bohan en Belinda van Meerkerk is op
woensdagavond 10 september naar voren gekomen dat de gemeente uit gaat van het
goedkoopste tarief binnen de gemeente bij het vaststellen van een persoonsgebonden
budget. De adviesraad stelt het op prijs wanneer dit duidelijk in de stukken vermeld
wordt.
Algemeen: De adviesraad wordt graag op de hoogte gebracht als is besloten hoe wordt
omgegaan met privacygevoelige informatie.

Met vriendelijke groet,

A.M.J. Goudriaan, secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel

