Asperen, 2 oktober 2014

Aan:
Het college van burgemeester en wethouders
gemeente Lingewaal
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Betreft: advies verordening Jeugdhulp gemeente Lingewaal 2015
Uw referentie: UIT-14-08931/Z-14-08-08155

Geacht college,
In uw brief verzonden op 15 september j.l., verzocht u bij monde van mevr. drs. M.M.C.Koolen, om
uiterlijk op 2 oktober advies uit te brengen over bovengenoemde verordening.
Ondanks de beperkte tijd heeft de Wmo-raad zich ingezet om de definitieve verordening met een aantal
leden door te nemen en ons advies aan u te formuleren. We spreken onze waardering uit voor het feit
dat we tijdig in het voortraject betrokken zijn en onze eerste reacties al hebben kunnen meegeven
tijdens de ontwikkeling van het document.
Advies
1.
2.
3.
4.
5.

De verordening Wmo zo nodig aan te passen aan het gewijzigde voorstel van de VNG van 16
september j.l.
De uitvoeringsregels die uit de verordening Jeugd voortkomen in het voortraject te bespreken
met de Wmo-raad.
De uitvoeringsregels die uit de verordening Jeugd voortkomen ter informatie en/of advies voor
te leggen aan de Wmo-raad.
De uitvoering en uitwerking van de PGB niet teveel te beperken in regels voor inzet van
gezinsleden binnen dit budget.
Halfjaarlijks een tussen evaluatie af te spreken met vooraf vast te stellen kritische
succesfactoren.

Argumentatie
1.1

Amendementen maken verbeteringen
Op 16 september heeft de VNG een aangepaste verordening uitgebracht die gemaakt is naar
aanleiding van amendementen van de Tweede Kamer. Omdat de verordening zowel regionaal
als lokaal vóór deze aanpassingen gemaakt en uitgegeven zijn, kan het nodig zijn de afgesproken
aanpassingen te verwerken alvorens de verordening definitief vast te stellen.

2.1

Van verordening naar uitvoering
De verordening geeft een richting aan voor de uitvoering van het beleid, waarbij de uitwerking
in de uitvoeringsregels de concrete aanwijzingen zullen gaan geven voor de praktijk. De Wmoraad biedt in de ontwikkeling hiervan haar expertise aan om aan de ‘voorkant’ mee te denken
over de praktische uitwerking.

3.1

Toetsing effecten voor de burgers
De uitwerking van de uitvoeringsregels zullen voor burgers die Jeugdzorg nodig hebben,
effecten met zich meebrengen. De Wmo-raad wil de uitwerking van de uitvoeringsregels toetsen
op o.a. toegankelijkheid en keuzevrijheid van de Jeugdzorg.

4.1

Ruimte geven aan de jeugdige hulpvrager en het gezin
In de jeugdhulp wordt op dit moment door diverse burgers in Lingewaal gebruik gemaakt van
een PGB waarbij één of beide ouders of andere leden van de familie of het eigen netwerk
ingezet worden voor een deel van de hulpverlening. Vaak is er een langdurig zorgproces aan
vooraf gegaan en deze vorm gevonden waarin het evenwicht van de jeugdige die hulp nodig
heeft en het gezin gevonden is. Teveel beperking in deze mogelijkheid kan de kans vergroten op
ontwrichting van het gezin, één of meer gezinsleden of de jeugdige hulpvrager.

5.1

Lerend ontwikkelen
Met de decentralisaties naar de gemeente beginnen we aan een grote verandering in het sociaal
domein waarin binnen de regio met de 10 gemeenten is afgesproken dat we lerend de
veranderingen willen bijsturen waar dit nodig blijkt. Een evaluatie na 2 jaar is dan een lange tijd
en vraagt om tussentijdse momenten van evaluatie waarop zo nodig gemaakte keuzes
bijgestuurd kunnen worden.

Kanttekening
1.

De verordening is nodig om het beleid in een juridisch kader te plaatsen met een aantal
uitgangspunten voor een richting in de uitvoering. Voor de uitvoeringsregels (nadere regels) is
de bevoegdheid bij het College gelegd die de snelheid kan bevorderen. Anderzijds is er nog veel
onduidelijk over de uitwerking van het beleid.

Tot slot, wenst de Wmo-raad de gemeente succes met het definitief afronden van de verordening Jeugd
en de uitwerking in de uitvoeringsregels.
De Wmo-raad blijft met de haar beschikbare kennis en kunde bereid in het meedenken over het
veranderproces en een bijdrage te leveren om vanuit de verschillende perspectieven te komen tot een
geslaagde transitie van de Jeugdzorg in Rivierenland en Lingewaal in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

N.N.J. van Iperen
Voorzitter Wmo-raad Lingewaal
(A. Groeneveld, M. Modderkolk, H. van Dijk, E. Sleeuwenhoek en N. van Iperen)
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