Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Mary Zeldenrustlaan 173
5122 CH RIJEN

Behandelaar: Jurgen van Hooijdonk
Telefoonnummer: 088-3821477
Mail: jurgenvanhooijdonk@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 17uit32384
Zaaknummer: 17ZK05115

Verzonden op:
Onderwerp: Antwoord op het advies inzake beschikkingsvrij werken in het sociaal domein

Geachte heer, mevrouw,
Wij danken u voor het gevraagde ad ies es hikki gs rij erke i het so iaal do ei . Door
middel van deze brief geven wij graag antwoord op uw advies in verband met het beschikkingsvrij
werken in het sociaal domein.
1. Is het college wellicht ook van plan om beschikkingsvrij te gaan werken bij de andere wetten
in het sociaal domein, of blijft het bij de jeugdwet?
De titel van het memo heeft voor onduidelijkheid gezorgd. In plaats van sociaal domein, had hier
jeugdhulp moeten staan. Het college is voor nu alleen voornemens om geen beschikking af te geven
bij verwijzing door het medisch domein binnen de jeugdwet. Het college is op dit moment niet van
plan om beschikkingsvrij te gaan werken bij de andere wetten in het sociaal domein.
2. ZIN of PGB?
Een ouder kan kiezen voor ZIN of PGB. Indien voor ZIN wordt gekozen, dan zal via het medisch
domein doorverwezen worden naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Indien ouders kiezen voor
een PBG, dan dient contact te worden opgenomen met het sociaal team Gilze en Rijen. Het sociaal
team toetst op basis van het lokale werkproces PGB onder andere of de cliënt in staat is om de
rechten en plichten, die zijn verbonden aan het PGB, op een verantwoorde manier uit te voeren. Er
wordt hierbij gewaarborgd dat de voorziening die met het PGB betaald wordt, van goede kwaliteit is.
In de gesprekken die nu gaan plaatsvinden met de huisartsen heeft de inzet van PGB binnen
verwijzing binnen medisch domein de aandacht. Dit zal verankerd worden in de nieuwe op te stellen
werkafspraken met onze lokale huisartsen.
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3. Niet gecontracteerde aanbieder
Het medisch domein kan volgens het convenant met huisartsen alleen doorverwijzen naar een
gecontracteerde aanbieder. Indien er voor een andere, niet gecontracteerde aanbieder wordt
gekozen, dan dient dit besproken te worden met het sociaal team Gilze en Rijen. Het sociaal team
toetst of de niet gecontracteerde aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er
verschillende opties, bijvoorbeeld PGB en de inzet van een maatwerkcontract.
4. Tegenstelling in de verordeningsbepaling versus de toelichting
In artikel 3.2 hebben wij een derde lid toegevoegd, op grond van uw advies. Artikel 3.2 wordt nu als
volgt:
Artikel 3.2. Toegang jeugdhulp via het medisch domein
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, als en voor
zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen individuele
voorziening vast in een beschikking als bedoeld in artikel 4.6.
3. Indien het college besluit om de inzet van de jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder af te wijzen,
dan legt het college deze afwijzing van de te verlenen individuele voorziening vast in een
beschikking als bedoeld in artikel 4.6.
5. Sturen op doelstellingen van de jeugdwet nog mogelijk?
Regionaal wordt gestuurd op de verschillende segmenten. Er wordt per gemeentelijke toegang en
medisch domein bijgehouden welke segmenten de zorgaanbieders inzetten. Op basis van deze
monitoring wordt gezien of de zwaardere, midden of lichtere segmenten stijgen, of dalen. Er vindt
periodiek overleg plaats met de zorgaanbieders. Indien uit de monitoring blijkt dat er door een
bepaalde jeugdhulpaanbieder steeds meer ingezet wordt op zwaardere zorg, dan wordt in deze
periodieke gesprekken daar nader op ingegaan en strak op gestuurd. In de nieuwe raadsinformatie
brief die in december verschijnt, wordt u hierover nader geïnformeerd. In de gemeente Heusden
wordt op dit moment integraal getoetst aan de voorkant. In regionaal verband wordt samen bekeken
hoe dit loopt en of dit de gewenste resultaten oplevert. Op basis van deze uitkomsten wordt bekeken
of een dergelijke integrale toetsing aan de voorkant een optie is voor het sociaal team Gilze en Rijen
en onze lokale backoffice. Integrale toetsing aan de voorkant vereist wel meer capaciteit.
6. Overleg met huisartsen over het voorkomen van onnodige 2e lijnszorg?
Gemeente Gilze en Rijen is samen met de gemeente Dongen koploper als het gaat om de inzet van
een POH jeugd binnen de huisartsen praktijken in Rijen. De POH jeugd is namelijk onderdeel van de
pilot energieke kinderen die al vanaf halverwege 2016 operationeel is binnen onze gemeente. De
inzet van de POH jeugd en de continuering hiervan is een belangrijk gespreksonderwerp lokaal en
regionaal. Lokaal heeft het volop de aandacht in de gesprekken die wij dit jaar nog gaan voeren met
onze huisartsen in het kader van het maken van nieuwe lokale werkafspraken. In de eindevaluatie
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van de pilot energieke kinderen die in december 2017 gereed wordt u verder geïnformeerd over de
resultaten van de inzet van de POH Jeugd en de continuering hiervan.
Regionaal heeft het de aandacht in de opdracht die zorggroep Zorroo, samen met PRO-RCH uitvoert
voor de regio. In de Raadsinformatie brief van december 2017 wordt u hier verder over
geïnformeerd.
7. 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur nog mogelijk bij beschikkingsvrij werken
Wij zijn bekend met dit punt. Wij zijn blij dat dit aangegeven wordt. In de gesprekken die nu gaan
plaatsvinden met onze huisartsen, in het kader van het maken van nieuwe lokale werkafspraken,
vragen wij aandacht hiervoor en willen wij hierover nadere afspraken maken. Dit om te voorkomen
dat verschillende partijen langs elkaar heen werken ten aanzien van hetzelfde gezin.
Privacywetgeving speelt hierbij een belangrijke rol.
Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of
opmerkingen heeft over deze brief, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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