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Aan: Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand

Betreft: Verordening en beleidsregels Jeugdhulp
Loon op Zand, 14 december2020

Geacht College,
De Wmo Adviesraad heeft kennisgenomen van de gewijzigde verordening Jeugdhulp en de daaraan
gekoppelde aanpassing van de beleidsregels. (Wijzigingen samengevat in het adviesverzoek van mw. K.
Stalpers van 8 december 2020, zaaknr zk20.07336).
De Wmo Adviesraad onderschrijft en erkent het belang van de voorgestelde wijzigingen.
De wijzigingen op de verordening en beleidsregels zijn uitvoerig toegelicht in een gesprek met een
afvaardiging van de Wmo Adviesraad en betreffende beleidsmedewerkers op 7 december 2020. In dat
gesprek is van gedachten gewisseld over een aantal consequenties van de wijzigingen. Achterliggende doelen
van de wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt. Dit gesprek is als nuttig, constructief en positief ervaren.
Grip op kosten voor jeugdhulp is een belangrijk streven. De Adviesraad benadrukt nogmaals, hetgeen ook in
de verordening en beleidsregels opgenomen is, dat kwaliteit van hulp en ondersteuning belangrijk is en voor
alle burgers toegankelijk moet blijven. Het doel van “normalisering” is minder goed uitgewerkt en kan daarbij
een valkuil gaan vormen. In het gesprek kwamen echter wel de intenties naar voren en zijn gedachten van de
Adviesraad hierover meegenomen. Voor verdere gedachtewisseling hierover zal het contact tussen de
werkgroep Jeugd en Onderwijs en beleidsmedewerkers voortgezet worden.
Ook verheldering van de regels voor burgers door een aantal aanpassingen van terminologieën is een doel
van de wijzigingen dat goed uitgelegd is en noodzakelijk is. Landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie spelen
daarbij een rol.
Het voorkomen van overbelasting van jeugdmantelzorgers door begrenzen van de werkweek is een doel dat
goed uitgelegd is en als zinnig wordt ervaren. De praktijk zal hierbij ons inziens weerbarstiger zijn dan de
regels. De Wmo Adviesraad is benieuwd hoe dit uit gaat pakken en adviseert hier niet te star mee om te gaan.
In plaats van “criteria” zou meer gesproken kunnen worden van “vuistregels”.
De Wmo Adviesraad ziet tevens dat in de wijzigingen een kader is geschapen voor verdere samenwerking met
het medisch domein middels contacten met huisartsen en ook voor samenwerking met onderwijs. Na ons
vorige gesprek hierover in maart 2020 zijn hierin al de nodig stappen gezet. Dit wordt door de Adviesraad als
positief gezien. De wijzigingen van de verordening en beleidsregels komen hier logisch uit voort en geven ook
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ruimte voor ontwikkeling en groei van die samenwerking. Dit zal de integraliteit van hulp aan jeugdigen zeker
ten goede komen. De inhoudelijke toetsing bij de aanvraag van jeugdhulp via het medisch domein is als kader
nu nodig om die samenwerking meer formele gronden te geven. De Adviesraad adviseert om hierbij niet te
blijven steken in het toetsen maar de verdere samenwerking uit te bouwen ten behoeve van meer
thuisnabije, integrale jeugdhulp. Dit is een ontwikkelproces. In ons gesprek zijn enkele suggesties hierover
geopperd.
De Wmo Adviesraad acht het van belang dat hij nauw betrokken wordt en blijft bij evaluatie van de
verordening en bijbehorende regels. Voor een voortgang van het overleg is afgesproken in januari een nieuwe
ontmoeting te hebben.
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