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Onderwerp: Reactie gevraagd advies met betrekking tot verordening jeugdhulp 2021

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor uw advies van 4 oktober 2020 inzake de verordening jeugdhulp 2021.
Graag geven wij antwoord op de adviezen en vragen in uw brief.

Antwoord: Ten opzichte van de huidige verordening is de situatie omtrent melding en
aanvraag niet veranderd. Alleen de indeling in de vordering is veranderd. Er kan binnen de
verordening jeugdhulp sprake zijn van een melding en een aanvraag. Bij een melding gaat
het om het melden van een hulpvraag. Een inwoner meldt dat hij hulp nodig heeft, maar er
is nog niet bekend welke hulp er nodig is en of er jeugdhulp nodig is. Bij een aanvraag weet
een ouder precies welke vorm van jeugdhulp hij/zij wil aanvragen.
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In beide gevallen, of het nu een melding, of direct een aanvraag betreft bij het college, is de
procedure 8 weken. Dit wordt ook in de verordening vermeld. Daarbij wordt in artikel 10
vermeld dat het college nadere regels kan stellen. In deze nadere regels is opgenomen dat
een melding schriftelijk wordt bevestigd door middel van een ontvangstbevestiging van de
melding en informeert de jeugdige en/of zijn ouders over de gang van zaken na de melding.
Omdat deze bevestiging al opgenomen is in de nadere regels en hierin is uitwerkt, laten we
dit in de verordening buiten beschouwing, net zoals dat in de huidige verordening het geval
is. In de praktijk blijkt dat de meeste ouders hulp vragen en niet direct weten of en welke
jeugdhulp er nodig is, omdat in veel gevallen expertise nodig is om dit te bepalen. Om te
voorkomen dat ouders altijd direct een aanvraag doen, terwijl zij eigenlijk niet weten welke
jeugdhulp er nodig is, zetten we het aanvraagformulier niet op de website. Hiermee
voorkomen we dat er direct aanvragen worden gedaan voor jeugdhulp, waarbij later uit
onderzoek blijkt dat er eigenlijk geen jeugdhulp hoeft te worden ingezet. Dit levert
onduidelijkheid en verwarring op. Ouders die bewust een aanvraag willen doen, kunnen om
een aanvraagformulier verzoeken. Daarbij kan een extra check worden gedaan, of ouders
precies weten welke vorm van jeugdhulp hij/zij wil aanvragen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen
heeft, dan kunt contact met ons opnemen.
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