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Betreft: advies beleidsregels jeugdhulp 2021

Geacht college,
In uw mail van 26 februari jl. vraagt u ons om een advies over het concept beleidsregels
jeugdhulp 2021. Wij kunnen ons hierin vinden.
Toch menen wij enkele opmerkingen te moeten maken.
1. In algemene zin missen we bij een aantal onderwerpen doorlooptijden. Bijvoorbeeld:
binnen welke termijn wordt een aanvraag behandeld? Hoeveel tijd zit er tussen een
aanvraag en het ontvangen van een beschikking? Welke reactietijd wordt aangehouden
in het geval van een klacht? Is het mogelijk dit specifieker aan te geven?
2. Op pagina 1.1 gaat het over preventie. Niet duidelijk is wat deze preventie inhoudt.
Het is onduidelijk waar preventie eindigt en zorg begint. Is het mogelijk dit duidelijker
te omschrijven?
3. Betekent de zin in paragraaf 3 (…dan kan een aanvraag om jeugdhulp geheel of
gedeeltelijk worden afgewezen. De financiële draagkracht mag worden meegewogen in
het besluit.) dat verschillend wordt geoordeeld over financiële minder of meer
draagkrachtige betrokkenen? En wordt, in het geval dat een aanvraag wordt
afgewezen omdat ouders zelf financieel draagkrachtig genoeg is, wel gemonitord of die
hulp uiteindelijk daadwerkelijk door de ouders zelf wordt geregeld en betaald?
4. Is er ook een samenvatting in “Jip-en-Janneke”-taal voor jeugdigen met een
taalachterstand die hiermee te maken krijgen?
5. Bestaat er een bezwaarprocedure en zo ja, hoe ziet die eruit? Er wordt gesproken over
een vertrouwenspersoon in § 8.2 maar we zouden graag meer informatie over het
proces willen terugzien in de tekst. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een klacht leidt tot
een beleidsaanpassing?
6. Welke vormen van evaluatie worden toegepast om te toetsen of het perspectiefplan
daadwerkelijk goed is uitgevoerd c.q. tot de gewenste resultaten heeft geleid?
7. Het valt ons op dat er weinig aandacht is voor crisishulp in dit document. Wie bepaalt
wanneer er sprake is van een crisis en welk beleid geldt dan? Met betrekking tot
crisishulp vraagt de Adviesraad uw aandacht voor twee recente krantenartikelen (zie
bijlage) uit het Noord-Hollands Dagblad. Graag vernemen we een reactie van het
college op de in de artikelen gestelde problemen. In hoeverre komen deze situaties ook
binnen onze gemeente voor?
Verder lijkt het stuk erg op de “nadere regels” en “uitvoeringsregels” die we vorig jaar
mochten ontvangen. In hoeverre zouden die drie documenten kunnen worden samengevoegd
c.q. waarom is gekozen voor drie aparte documenten?
Met vriendelijke groet,

Namens de adviesraad,
Piet Boon,
secretaris

