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Op 23 oktober 2018 ontvingen wij uw reactie op de concept Verordening Jeugdhulp 
2019. Wij bedanken u voor uw gegeven reactie. Wij waarderen het dat u uw reactie 
binnen kort tijdsbestek heeft gegeven. In deze brief reageren wij op uw reactie en 
beschrijven we wat we met uw advies doen.

Aanvullingen aangegeven in het gesprek op 28 september 2018
In het gesprek is de verordening besproken en heeft u samen met mevrouw Faber 
feedback gegeven. Deze feedback is als volgt verwerkt in de verordening.
• Artikel 5 lid 1 is toegevoegd:

De inwoner kan zelf een aanvraag doen of met behulp van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner of een medewerker van het sociaal team.

• Artikel 6 lid 4 is anders geformuleerd:
Het college zorgt ervoor dat de jeugdige jeugdhulp krijgt, als de huisarts, de medisch 
specialist of jeugdarts de jeugdige doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder. Het 
college legt de te verlenen maatwerkvoorziening jeugdhulp vast in een besluit.

• Artikel 6: toegevoegd lid 6 en 7:
Het college kan de jeugdhulp verlengen. Dat kan maximaal tot de dag de jeugdige 
23 jaar wordt.
Het college is verantwoordelijk dat jeugdigen uit de jeugdhulp ondersteund blijven 
worden als ze 18 jaar worden. Deze verlengde jeugdhulp is onderdeel van het 
familiegroepsplan en de maatwerkbijlage.

• Artikel 7 ad c: toegevoegd:
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Het moment van tussentijdse evaluatie.
• Artikel 11 lid 2: De jeugdhulp die geboden wordt door een bloed- of aanverwant in 

de le of 2e graad van de jeugdige is altijd informele hulp.
Altijd is geschrapt uit de zin.

• Artikel 20: toegevoegd:
Het college en samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs 
ontwikkelen samen onderwijs zorg arrangementen.

De nummering van de hoofdstukken klopt niet.
De nummering van de hoofdstukken is gecorrigeerd.

U adviseert een artikel op te nemen over privacy en het bewaren van gegevens:
In de Jeugdwet is het nodige met betrekking tot de privacy geregeld en hoeft het niet 
specifiek benoemd te worden in de verordening. Toch nemen wij uw advies ter harte en 
hebben in de verordening artikel 28 toegevoegd:
Artikel 28. Gegevensverwerking en privacy
1. Het college is bij de verwerking van persoonsgegevens gehouden aan de 

wettelijke bepalingen van in ieder geval de Jeugdwet, de daaruit afgeleide 
regelgeving, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming.

2. Het college draagt zorg voor het naleven van het door het college vastgestelde 
Pri va cy-pro tocol.

3. Het college informeert actief de bewoner/jeugdigen en hun ouders over zijn/hun 
privacyrechten en de gegevensverwerkingen die in het kader van de 
ondersteuning plaatsvinden.

In de verordening is lastig te lezen voor inwoners.
We zijn het met u eens dat de verordening voor inwoners lastig te lezen is omdat er 
steeds wordt gesproken over "het college". Voor inwoners is het onduidelijk wie 
uiteindelijk besluit over een maatwerkvoorziening.
Het college neemt het uiteindelijke besluit neemt over een maatwerkvoorziening. In 
artikel 6 staat hoe de toegang tot een maatwerkvoorziening is geregeld. In de toelichting 
bij de verordening staat welke manieren er zijn om toegang tot jeugdhulp te krijgen.
Hoe het college tot een besluit komt wordt nader toegelicht in de beleidsregels.

Tenslotte
Hierbij willen wij u en mevrouw Faber nogmaals danken voor uw zorgvuldige advisering 
en uw snelle reactie in het proces. Wij hechten waarde aan uw adviezen en vragen. 
Toekomstige adviezen op het terrein van het sociaal domein zien wij dan ook met 
belangstelling tegemoet.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee goed hebben geïnformeerd. Als u nog vragen 
heeft, dan kunt u terecht bij de contactpersoon die in het briefhoofd staat vermeld.


