Advies: RaadSD20201004

Aan College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gilze en Rijen
Rijen, 4 oktober 2020.
Betreft: gevraagd advies m.b.t. verordening Jeugdhulp 2021
Geachte leden van het College,
Op 23 juli jl. ontvingen de Adviesraden van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en
Rijen het verzoek een advies uit te brengen over bovengenoemde verordening. Daarbij werd tevens
het verzoek gedaan zo mogelijk een gezamenlijk advies uit te brengen.
In een gezamenlijke bijeenkomst op 31 augustus jl. met de Adviesraadleden (Jeugd als
aandachtsgebied) van de drie adviesraden is door beleidsambtenaren Jurgen van Hooijdonk en
Manon van Helmond een presentatie gehouden over en toelichting gegeven op de concept
verordening Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld, beantwoord en wijzigingen
voorgesteld. Tijdens deze bijeenkomst is wel de intentie uitgesproken een gezamenlijk advies van de
drie Adviesraden te formuleren echter in de praktijk hebben wij dit niet kunnen realiseren. Enerzijds
wegens de behoefte separaat een advies uit te brengen (Alphen- Chaam) anderzijds omdat er sprake
is van een verschillende voorgeschiedenis (Baarle Nassau).
In het terugkoppelingsdocument dd. 01-09-2020 en aanvullende antwoorden dd. 23-09-2020 van
Manon Van Helmond zijn de gestelde vragen en voorgestelde wijzigingen opgenomen en is hierop
een reactie gegeven. De Adviesraad gaat er van uit dat deze wijzigingen en aanvullingen, voor zover
dit is toegezegd, worden overgenomen. Volledigheidshalve is het laatste terugkoppelingsdocument,
dd. 23-09-2020 als bijlage toegevoegd.
Enkele aanvullende adviezen en aandachtspunten:
De Adviesraad adviseert:
o Artikel 7 en 10 lid 1;
o Hierin worden de woorden “aanvraag” en “melding” naast elkaar gebruikt. Als daarmee
hetzelfde bedoeld wordt adviseert de Adviesraad één woord/ begrip te hanteren. Vooral
ook omdat daaraan de looptijd van 8 weken gekoppeld is.
o Om ook de aanvang van de looptijd te duiden adviseert de Adviesraad de aanvraag/
melding schriftelijk te bevestigen en dit dan ook in de tekst op te nemen.
o Er wordt gesproken over een, door het college vastgesteld (digitaal), aanvraagformulier.
De Adviesraad adviseert dit formulier dan ook duidelijk binnen de website van de
gemeente op te nemen. Op dit moment is er geen aanvraagformulier op de site te
vinden.
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Met de genoemde adviezen, aandachtspunten én toezeggingen opgenomen in het
terugkoppelingsdocument dat als bijlage is toegevoegd kan de adviesraad Sociaal Domein Gilze en
Rijen instemmen met de aanpassingen in de verordening Jeugd 2021.
De Adviesraad vertrouwt erop u van dienst te zijn geweest en ziet uw reactie graag tegemoet.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen,
De voorzitter
Anthony Bisschops
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