
 

 
 
Betreft: Advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Meierijstad 2020 
 
 
Meierijstad, 16 januari 2020 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de toegezonden Verordening Jeugdhulp en nadere regels 
jeugdhulp Meierijstad 2020 heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) 
om advies gevraagd. 
De Kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft de nota uitvoerig besproken, een preadvies 
geformuleerd en dit ter bespreking voorgelegd aan de ASD Meierijstad in zijn 
vergadering van 14 januari 2020.  
 
Werkwijze 
Bij de behandeling van het stuk heeft de kennisgroep Jeugd en Onderwijs gebruik 
gemaakt van het Visiedocument ASD en het toetsingskader. Daarnaast is er contact 
geweest met de behandeld ambtenaar 
 
 
Algemene opmerking 
Van de beleidsmedewerkers heeft de kennisgroep Jeugd en Onderwijs begrepen dat 
dit een tijdelijke verordening is en dat de definitieve verordening volgt in de loop van 
2021. Daarom heeft de kennisgroep de ASD geadviseerd te volstaan met het maken 
van een paar opmerkingen en zich later uitgebreid te buigen over een definitieve 
verordening. 
 
 
Specifieke opmerkingen en adviezen 
Verordening Jeugdhulp: 
*voor ons zou het leesbaarder zijn als de toelichting meteen onder het betreffende 
artikel zou staan in plaats van aan het einde van het document 
*een aantal artikelen is erg vrijblijvend geformuleerd. Zoals “het ondersteuningsplan 
KAN deel uitmaken van de beschikking, het college KAN nadere regels stellen, het 
college KAN periodiek onderzoeken etc. etc. “  Wij vragen ons af of dit niet concreter 
geformuleerd kan worden, want wat is bijvoorbeeld periodiek, wanneer stelt het 
college nadere regels etc. 



*Pag.4 artikel 5: hier staat dat het college op de mogelijkheid wijst gebruikt te maken 
van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ASD brengt binnenkort hierover een 
ongevraagd advies uit waarnaar wij willen verwijzen. Het is belangrijk dat de 
gemeente hierover goed communiceert richting zorgvrager, bijvoorbeeld door middel 
van een duidelijke folder. De toegang tot de onafhankelijke cliëntondersteuning  moet 
laagdrempelig zijn en iedere zorgvrager moet hiervan op de hoogte zijn 
*wij vinden het van belang dat altijd goed naar de persoonlijke situatie wordt 
gekeken en dat maatwerk altijd mogelijk blijft. Dit is ook door de 
beleidsmedewerkers naar ons toe bevestigd, wij willen dit graag ook in ons advies 
benadrukken. 
 
Nadere regels Jeugdhulp: 
*op pag. 5 van de nadere regels gaat het over het rijden van ouders naar de jeugdhulp. 
Twee keer rijden (heen en terug) wordt als gebruikelijk beschouwd. Onze vraag is of 
hier nog gekeken wordt naar het aantal kilometers? Wij adviseren dit duidelijker te 
formuleren. 
 
 
Conclusie 
 
Na bespreking van het advies van de kennisgroep Jeugd en Onderwijs heeft de 
ASD Meierijstad in zijn vergadering van 14 januari 2020 besloten, met 
inachtneming van de specifieke aandachtspunten, vragen en adviezen en 
rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief 
advies af te geven. 
 
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 
geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 
gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 
 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 



 
 
 

 


