
 

 

 

 

Emmeloord, 7 augustus  2014 

 

Betreft: Reactie van Participatieraad Sociaal Domein op het document Toelichting conceptverordening 

jeugdhulp Noordoostpolder. 

 

Geachte leden van het College, 

 

De Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Noordoostpolder geeft door middel van deze brief 

haar reactie op het document Toelichting conceptverordening jeugdhulp Noordoostpolder. 

De hierin op gemeentelijk niveau vastgestelde voorschriften moeten voldoen aan de wettelijk gestelde 

kaders. 

 

Hieronder volgen onze opmerkingen/ vragen 

 

Proces 

• Het document is op 31 juli jl. naar ons verstuurd, samen met het Concept verordening Jeugd door 

Siep Stamrood  met de vraag om reactie te geven voor 10 augustus 2014. Bij de vraag om een 

reactie van de participatieraad is aangegeven dat het concept intern nog aangepast kan worden.  

Wij hebben de aanpassing niet ontvangen en dus gereageerd op  het concept.  Ondanks de 

beperkte tijd is het een 3-tal leden van de raad het gelukt om er naar te kijken. Op onze eerste 

opmerkingen hebben we een antwoorden gekregen die wij hebben kunnen verwerken in ons 

advies, er was geen mogelijkheid om nog mondeling te overleggen. 

Vooraf waren we geïnformeerd dat deze Verordening er aan zat te komen en dat we korte tijd 

zouden krijgen om te reageren.  

 

Algemeen 

-De reactie op de toelichting hoort bij onze reactie op de verordening. In de verordening staan de 

belangrijke wettelijke kaders. 

-Onze reactie op de toelichting sluit aan op onze reactie op de verordening. 

 

-De participatieraad onderschrijft het principe dat de mantelzorg, het eigen sociale netwerk en de 

informele zorg  meer ingezet zal  worden en een belangrijke functie krijgen en dat opvoeders 

gebruikmaken van de eigen kracht.  De participatieraad wil er echter wel nadrukkelijk op wijzen 

dat dan in een aantal (gezins)situaties juist de steun moet komen uit een zwak sociaal netwerk en 

dat niet het voorkomt dat individuele competenties van de ouders/verzorgers tekort kunnen 

schieten om succesvol te kunnen participeren of opvoeden. Ook uit onderzoek blijkt dat de focus 

op steun uit een zwak  sociale netwerk niet effectief is in bijv. het voorkomen van 

kindermishandeling (bron; prof. G.J. Stams, J. Asscher en J. Hendriks  kind en adolescent, jaargang 

55 p113-114). 

De participatieraad onderschrijft het meer generalistisch werken maar ziet ook het gevaar van de 

daardoor onvoldoende op de hoogte zijn van effectieve interventiemethoden. De raad pleit dus 

ook voor een monitoring van de effecten van de interventies t.a.v. deze manier van jeugdhulp. 

 

In deze toelichting is het  in een aantal situaties onduidelijk is wie de cliënt / hulpvrager is,  is dat 

de jongere of de ouders/verzorgers van de jongere?  Ook  wil de participatieraad er op wijzen dat 

het belang van de ouders/verzorgers niet altijd het belang van de jongere is en dat het systeem 

waarin de jongere leeft van invloed kan zijn op de mate waarin ondersteuning gevraagd of 

geaccepteerd wordt. 

Juist voor deze nog in ontwikkeling zijnde en kwetsbare groep vraagt de raad om niet alleen de 

keuzevrijheid van de cliënt voorop te stellen maar ook te kijken naar het belang van het kind. Dit 



om te voorkomen dat er te lang geen of te lichte hulp wordt ingezet waarbij de kans aanwezig is 

dat  de problematieken eerder zullen toenemen dan afnemen. 

 

 

-In het document wordt de term “hulpvraag” gebruikt.  Wij adviseren om die naam te veranderen 

in ondersteuningsvraag, deze term doet meer recht aan de gedachte van het uitgaan van eigen 

kracht. 

 

-In het document wordt gesproken over jeugdigen en  ouders. De raad adviseert om het woord 

ouders te  veranderen in ouders/verzorgers.  

 

Overige opmerkingen: 

Blz. 3  

Daarnaast wordt er, bij verordening bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een 

persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die 

behoort tot zijn sociale netwerk”: 

Vraag raad: worden de kwaliteitseisen uit de jeugdwet gehanteerd bij het betrekken van een 

persoon die behoort tot het sociale netwerk.  Het uitgangspunt van de gemeente  dat de 

keuzevrijheid van de cliënt voorop staat kan in strijd zijn met de wettelijke eisen en met het 

uiteindelijke belang van het kind ( wie is de client?, is dat de zorgvrager?) 

 

“De consultatieversie van de verordening is verstuurd aan alle jeugdzorginstelling, voor een 

reactie. Een aantal instellingen hebben een reactie gegeven.” 

Vraag participatieraad:  Wat waren de reacties en hoe zijn de reacties verwerkt in de toelichting? 

 

  Blz. 4  Vrij toegankelijke hulpverlening 

 

 De participatieraad ondersteunt de vrij toegankelijke voorziening voor de  lichte hulpvragen . 

Jeugdigen en/of de verzorgers kunnen hiervan gebruik maken zonder verwijzing.  

Opmerking raad: Is de gedachte dat jeugdigen en/of hun verzorgers bij opvoedingsproblemen 

altijd zelf hulp in zullen roepen wel correct,  m.a.w. wat   zijn de mogelijkheden voor de omgeving 

van de jeugdigen om hulp in te roepen als zij vermoeden dat de ontwikkelingen van de jeugdige in 

het gedrang is. 

Verder vraagt de raad zich af wat de rol van de huisarts is , de nadrukkelijke taak bij verwijzing 

lijkt weinig uitgewerkt. 

 

Artikel 2.3 blz 10.  

“In het eerste lid is opgenomen dat het gesprek zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden” 

Opmerking raad: wat is zo snel mogelijk; de raad adviseert om hier een termijn aan te koppelen 

waarin in ieder geval het vraagverhelderingsgesprek gestart moet zijn. 

 

Artikel 2.4 Verslag: 

“Het artikel onderschrijft het  belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 

procedure . De invulling van het verslag is vormvrij.” 

De raad vraagt zich af of juist in het belang van de bovengenoemde zorgvuldigheid de invulling 

van het verslag vormvrij kan zijn. De raad adviseert om in ieder geval de punten vast te stellen die 

in het verslag opgenomen moeten zijn. Dit voorkomt dat er juist noodzakelijke informatie 

ontbreekt in een dossier. Om administratielast te voorkomen kan er altijd n.v.t. ingevuld worden. 

 

Namens de Participatieraad Sociaal Domein, 

J.N.J. Langedijk 

Voorzitter 

 

Betrokken deskundigen Participatieraad ; Gertjan Platvoet, Jose Uitdewilligen, Marianne Buysse 


