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Onderwerp: Reactie gevraagd advies met betrekking tot nadere regels jeugdhulp 2020
Geachte heer, mevrouw,
Wij danken u voor uw advies van 15 juli 2020 inzake de nadere regels jeugdhulp 2020. Graag geven
wij antwoord op de adviezen en vragen in uw brief.

Antwoord: Er wordt altijd een gespreksverslag gestuurd naar de belanghebbenden. Dit is
opgenomen in de verordening jeugdhulp.

Antwoord: Landelijk heeft de VNG met gemeenten afgesproken dat de jeugdhulp bij verhuizing
wordt voortgezet voor maximaal een jaar. Dit betekent dat zorg wordt voortgezet onder dezelfde
voorwaarden als is beschikt door de vorige gemeente. In de meeste gevallen wordt zorg voor
maximaal een jaar afgegeven. Indien de zorg langer doorloopt dan een jaar dan wordt onderzocht
hoe deze zorg voortgezet kan worden, binnen de afspraken in onze regio en naar de behoefte van
cliënt. Wij hebben de landelijke afspraken niet opgenomen in de nadere regels omdat de nadere
regels over lokale uitvoering gaat en het anders een zeer groot document wordt.
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Antwoord: De quickscan wordt in principe door het dorpsteam afgenomen, omdat
ondersteuningsvragen als eerste bij het dorpsteam terecht dienen komen. Omdat voorheen alle
vragen omtrent jeugd bij het sociaal team terechtkwamen, maakte het sociaal team ook gebruik van
de quickscan. Op dit moment wordt nog hard gewerkt om de dorpsteams in te regelen en de
uitwerking hiervan heeft gevolgen voor dit hoofdstuk. We hebben daarom in hoofdstuk 4 voor nu
alleen kleine tekstuele aanpassingen gedaan, behalve toevoegingen bij 4.2. Wij willen dit hoofdstuk
later aanpassen op het moment dat de samenwerking tussen het dorpsteam en toegang jeugdhulp
beter is weggezet. We zullen deze aanpassingen dan opnieuw voorleggen aan de adviesraden en het
college.

Antwoord: Klopt, hier wordt de voorkeur van de belanghebbende bedoeld. Er wordt bij de
beoordeling van een individuele voorziening rekening gehouden met de behoeften en wensen van
jeugdigen en ouders.

Antwoord: Gemeente Gilze en Rijen kent al een tijdje een procesregisseur die ingezet wordt bij
complexe multiproblem situaties. In deze nadere regels hebben we dit nu toegevoegd. De
kwaliteitsmedewerker jeugd is wel een nieuwe functie binnen de ABG, welke genoemd is in “stand
van zaken jeugdhulp in Gilze en Rijen” van 9 juni 2020.

Antwoord: het gaat hier om het afgeven van een informeel pgb aan ouders voor het bieden van
bovengebruikelijke zorg aan hun kind. Tot 3 jaar geven de CIZ richtlijnen aan dat voor deze kinderen
altijd toezicht en nabijheid vereist is, waardoor er geen sprake kan zijn van bovengebruikelijke hulp.
Indien er bij een kind jonger dan drie jaar jeugdhulp nodig is, dan wordt er jeugdhulp geboden,
middels een zorgaanbieder, of formeel pgb.

Antwoord: In paragraaf 5.13 worden de uitgangspunten en voorwaarden opgesomd over de inzet
van informele pgb / inzetten van hulp uit het sociale netwerk. In deze paragraaf wordt niet
aangegeven wat er specifiek in het budgetplan moet worden opgenomen, behalve dan de voor deze
paragraaf geldende uitgangspunt dat in het budgetplan gemotiveerd dient te worden aangegeven
dat aanvrager het sociale netwerk wil betrekken, alsook waarom dit niet onbetaald zou kunnen.

Antwoord: Indien er klachten zijn over de toegang van de gemeente (sociaal team) dan kan gebruik
gemaakt worden van de gemeentelijke klachtenregeling. Binnen deze klachtenregeling worden
klachten zorgvuldig, onpartijdig behandeld. Jeugdigen en ouders mogen daarbij zelf bepalen of zij
hierbij gebruik wensen te maken van het AKJ of een vertrouwenspersoon van bijvoorbeeld
Zorgbelang Brabant.

Antwoord: Wij zullen een inhoudsopgave opnemen.

Antwoord: Wij zullen de nadere regels jeugdhulp op de website van de gemeente plaatsen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen heeft,
dan kunt contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Piet Sprangers
Afdelingsmanager Sociaal Beleid

