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Reactie inspraak

Geachte heer Goud riaan,

In het kader van de inspraa kprocedu re betreffende het Beleidsplan Jeugdhulp
Ouder-Amstel 2015-2016 en de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015
heeft u op 17 september 2Ot4 per email uw reactie kenbaar gemaakt.
Het college stelt de betrokkenheid en de inbreng van de Wmo/Wwb-
adviesraad tijdens het proces van de totstandkoming van het Beleidsplan
Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015-2016 en de Verordening Jeugdhulp Ouder-
Amstel 2015 bijzonder op prijs. Ook in de fase van de ambtelijke voorberei-
ding heeft de Wmo/Wwb-adviesraad inzicht gekregen in de genoemde stuk-
ken en daar input opgegeven. Dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de
stu kken.
Een aantal van de adviezen van de Wmo/Wwb-adviesraad zullen worden
meegenomen in de verdere beleidsmatige uitwerking van het Beleidsplan
Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015-2076 en de Verordening Jeugdhulp Ouder-
Amstel 2015.

Hieronder treft u onze reactie oo uw advies aan.

Ouderbijdrage
De adviesraad geeft aan negatief te staan over het opleggen van een ouder-
bijdrage in de jeugdhulp en adviseert om deze keuze niet in de definitieve
verordening (nu artikel 10, lid 4) op te nemen.

Het opleggen van een ouderbijdrage is geen nieuw verschijnsel. In de nu nog
bestaande Wet op de jeugdzorg bestaat de ouderbijdrage al; ouders zijn
hiermee bekend.

Ook in de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat ouders, aan wiens kind jeugd-
hulp wordt geboden met verblijf buiten het gezin, vanaf l januari 2015 een
wettelijk verplichte ouderbijdrage moeten betalen. Dat betekent de gemeente
op basis van een verordening niet hiervan kan afwijken, ook al is deze indruk
ontstaan, Onze excuses h iervoor.
Wel zijn er omstandigheden om (in de huidige wetgeving) af te zien van een
ouderbijdrage. We zullen u deze omstandigheden per mail toesturen.
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De adviesraad vraagt welke leeftijdsgrens in het kader van jeugdstrafrecht
van toepassing is, anders dan voor andere voorzieningen die tot 18 jaar be-
grensd zijn.

De nieuwe Jeugdwet hanteert in principe een leeftijdsgrens van 18 jaar bij het
verstrekken van passende voorzieningen. Uitzondering hierop vormt het
jeugdstrafrecht. Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot en met 23
jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adoles-
centenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de
ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak
aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al ziin ze misschien
ouoer.
Het college zal de toelichting van de verordening jeugdhulp hierop aanpassen'
Verder sturen we u in de bijlage van deze brief een Informatiekaart Leeftijds-
g renzen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten
De adviesraad concludeert dat het direct melden van calamiteiten vereist dat

de toezichthoudende ambtenaar ook bereikbaar moet zijn na 5 uur ' s mid-

dags, in weekenden en op feestdagen. Daarnaast maakt de adviesraad ken-

baár dat een koppeling van noodnummer 112 met het nieuw in te richten

AMHK tot stand komt, a|smede dat in gevaI Van crisis de burgemeester tijdig
wordt ingelicht.

Het inrichten van het AMHK ("Veilig Thuis") geschiedt op de schaal van de

veiligheidsregio (Amsterdam - Amstelland). De gemeenten zijn op dit mo-

meni druk bézig'de procesbeschrijvingen en informatiestromen bij calamitei-

ten helder in be;ld te brengen. Ook de terugkoppeling naar de gemeenten

waar de jeugdige woont en de relatie met het noodnummer 112 maakt deel

uii uun a" rógiónale afspraken. Zodra de procesbeschrijving is voltooid' zal

het college de adviesraad nader hierover informeren'

Tarieven Pgb
óËá"ËiËáa deelt mee het op prijs te stellen dat in de stukken duidelijk

vermeld wordt dat het goedkoopsté ta'i"f uun voorzieningen in natura gehan-

teerd wordt bij het vastltellen van een persoonsgebonden budget'

Om tot een budgetbepaling te komen, koppelt de gemeenten de hoogte van

het pgb aan de tegenwaaroe van de in natura te verstrekken goedkoopste

uooiáning mits via deze keuze de meest adequate hulp kan worden gebo-

den. In de verordening staat deze keuze in artikel 11' lid 3 vermeld-

Privacvgevoelige informatie
T;6Ë -rt t*t 

""ll"ge 
toe om de adviesraad te informeren hoe de ge-

meente omgaat met privacygevoelige informatie'

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geÏnformeerd'

Hooqachtend,
Burjemeester en wethouders van Ouder-Amstel'
namens dezerí,

"A-// / -,,'/,/(
J; WqÍ8wijk'
Érojéctleider decentralisaties
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