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Advies op de concept Verordening Jeugdhulp Maassluis 2017

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding
De Adviesraad heeft kennis genomen van de concept Verordening Jeugdhulp Maassluis 2017 en
maakt graag gebruik van de mogelijkheid om advies uit te brengen.
De gemeente is verplicht om een beleidsplan en een verordening op te stellen zoals ook voor 2015 is
gebeurd. De Adviesraad kreeg indertijd de beleidsnotitie en de verordening ter advisering. In de
beleidsnotitie 2015-2016 staat:
In paragraaf 4.5 (blz. 25) 13 vragen en enkele ontwikkelopgaven betreffende ‘de integrale hulp/ het
gezinsplan: één gezin, één plan, één regisseur.
In Hoofdstuk 5 (blz. 27) 6 ontwikkelopgaven betreffende de cliënt- en ouderparticipatie.
In hoofdstuk 6 (blz. 29) een schets betreffende de evaluatie en monitoring en
In hoofdstuk 7(blz. 30) zijn de te verwachte communicatieplannen aangehaald die op 5 hoofdlijnen
gebaseerd moeten zijn.
De antwoorden en invullingen op deze punten kunnen van invloed zijn op de verordening. In de
aanbiedingsbrief worden de beleidsnotitie 2015-2016 en de verordening 2015 niet genoemd evenals
het feit dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden.
De Adviesraad vindt dat de evaluatie eerst had moeten plaatsvinden. De vragen en
ontwikkelopgaven hadden dan uitgewerkt kunnen worden alvorens er een nieuwe beleidsnota en
een verordening komen. Nu komt eerst de verordening en weten wij niet wat er in de evaluatie en
beleidsnotitie zal staan.
Wij verwachten dat er na vaststelling van een nieuwe beleidsnota, mede op basis van de evaluatie,
wijzigingen in de verordening kunnen komen.
Na deze opmerkingen vooraf onze reactie op de Verordening Jeugdhulp 2017.

Algemeen
Wij willen onze waardering uitspreken voor het duidelijke en gedegen stuk dat er is. Uitvoerig is
beschreven wat men van de gemeente kan verwachten met betrekking tot de jeugdhulp.
In de verordening vinden wij de term “één gezin, één plan, één regisseur” niet terug. Dit is het
uitgangspunt na de transitie en dat zien wij graag terug in de verordening.
Sinds de zorgtaken naar de gemeenten zijn overgegaan, staat de privacy nog meer onder druk. In de
verordening staat wel hoe er met gegevens wordt omgegaan maar niet duidelijk iets over de privacy
en de privacy wetgeving.
Wij adviseren deze twee zaken duidelijk in de verordening op te nemen.
Hoofdstuk 5
Art. 5.2 Daar staat: Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk, mits de melding
direct kan worden afgehandeld. Mits betekent “op voorwaarde dat” , het wordt vaker verward met
tenzij. Wij vinden “tenzij” hier het juiste woord.
Wij adviseren “mits” te veranderen in “tenzij” .
Hoofdstuk 9
Dit hoofdstuk gaat vooral over de afstemming met allerlei voorzieningen. Wij begrijpen dat in de
verordening niet opgenomen kan worden hoe de uitwerking van deze afstemming gedaan zal
worden. Wij zijn echter wel benieuwd wat hierover al geregeld is en uitgevoerd wordt.
Art. 24.3 Deze zin loopt niet en vraagt om verduidelijking.
Toelichting
De toelichting is duidelijk en toegankelijk en levert slechts een paar opmerkingen op.
Op pagina 30 wordt de term sociaal wijkteam gebruikt. Wij spreken nu van het wijkteam (na de
integratie van sociaal wijkteam en wijkteam jeugd) en dit kan beter gewijzigd worden.
Art. 31 (pag. 31)
Eerste alinea: daar wordt 3 jaar genoemd als periode voor de evaluatie waar eerder in het stuk over
2 jaar wordt gesproken.
Tweede alinea: de zin over nieuwe wet- en regelgeving kan eruit omdat deze wet- en regelgeving al
bij de verordening van 2015 is ingegaan.
Wij adviseren artikel 31 te herschrijven.

Hoogachtend,

Bart Luttik,
Voorzitter Adviesraad Samenlevingszaken

