Adviesraad Sociaal Domein HBEL
p/a R.J. Manschot, voorzitter
Email: manschot_rj@hotmail.com

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemnes
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Huizen, 11 maart 2019

Geacht College,

Op 30 januari 2018 ontvingen wij uw verzoek om advies inzake het concept Verordening Jeugdhulp
Gemeente Eemnes 2019.
Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek. Tijdens de vergadering van de Adviesraad d.d. 27
februari 2019 ontvingen we van mevrouw Eline Jousma een uitgebreide, verhelderende toelichting
op de conceptverordening en is reeds een aantal vragen die wij hebben, naar tevredenheid door
haar beantwoord.
Vooraf en in algemene zin merkt de Adviesraad Sociaal Domein HBEL op, dat de concept verordening
er gedegen uit ziet.
In aanvulling op de boven bedoelde toelichting komt de Adviesraad Sociaal Domein HBEL tot het
volgende advies:
Algemeen

1

-

We adviseren de gemeente Eemnes om het Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 op de website
van de gemeente Eemnes te plaatsen en we begrepen reeds van mevrouw Jousma dat dit
advies wordt overwogen.

-

De Cliëntondersteuning is voor de Adviesraad Sociaal Domein HBEL een zeer belangrijk punt.
We adviseren dan ook om direct in de brief waarin de afspraak bevestigd wordt aan cliënt,
mee te delen, dat er gebruik gemaakt kan worden van cliëntondersteuning. Nu wordt naar
de folder verwezen. Folders worden niet altijd (direct of geheel) gelezen.

-

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL adviseert om de informatie aan de cliënt zo mogelijk uit
te breiden met zogenaamde ‘infografics’ ter verduidelijking. De Adviesraad is van mening,
dat juist deze doelgroep voldoende moet worden voorzien van juiste informatie zodat ze te
allen tijde kunnen overwegen wat voor mogelijkheden er nog voor hen openstaan.

-

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL adviseert om het aanbod van (overige)voorzieningen
voor de ouders en jeugdigen op de website van de gemeente Eemnes duidelijk en helder aan
te bieden. De aanvraagformulieren ten behoeve van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het
jeugdsportfonds, dienen bij voorkeur online beschikbaar te zijn.

Artikelsgewijs
•

•
•

•

•

Artikel 1.1, lid 6: De Adviesraad merkt op dat in de Verordening Jeugdhulp Gemeente
Eemnes 2019 de termen “gebruikelijke zorg” en “gebruikelijke hulp” door elkaar worden
gebruikt, terwijl slechts voor “gebruikelijke zorg” wordt verwezen naar de factsheet van het
Ministerie van Volksgezondheid. in concrete onderdelen te benoemen, in aanvulling op de in
de bijlage genoemde criteria en uitgangspunten. De adviesraad adviseert cliënten optimaal
duidelijk te maken waar zij aanspraak op kunnen maken. De adviesraad heeft kennis
genomen van de opmerking van mevrouw Jousma, dat “gebruikelijke zorg” in de regio
Amersfoort gelijk te is aan die in de regio G en V.
Artikel 2.2. lid 1, sub n: Dyslexie. De Adviesraad adviseert om hier de (hulpverlening of
product) voorziening te benoemen in plaats van de aandoening.
Artikel 2.4, lid 1, sub b: De Adviesraad adviseert om duidelijk te vermelden op welke wijze de
afweging om een individuele voorziening tot stand komt en om hierbij rekening te houden
met eventuele samenloop met andere voorzieningen die binnen de HBEL beschikbaar zijn.
Artikel 4, lid 3, lid 5: De Adviesraad adviseert om de term “sociale en morele overwegingen”
verder te specificeren in de toelichting. De adviesraad adviseert tevens toe te lichten of dit
een bedrag per persoon betreft en voor hoeveel personen per kind/jeugdige dat/die hulp
ontvangt, deze regeling geldt.
Artikel 4, lid 3, sub 8: de Adviesraad adviseert om aan dit artikel toe te voegen welke persoon
of instantie uiteindelijk beslist over de uitvoering van hulp via een persoons gebonden
budget.

Ten slotte:
In de aanbiedingsbrief die wij bij uw adviesaanvraag ontvingen, wordt verwezen naar het Besluit
Jeugdwet. In het Besluit Jeugdwet wordt in artikel 4.1.1. is de taak van de vertrouwenspersoon
beschreven.
“ Het college, voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten
van de aangewezen voorziening, de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling, informeert
jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de vertrouwenspersoon die aan hen op hun verzoek
ondersteuning kan verlenen, over wat deze taak inhoudt, en op welke plaats en tijdstippen de
vertrouwenspersoon voor hen bereikbaar en beschikbaar is”
De Adviesraad adviseert om in de verordening de taken en bevoegdheden van de
vertrouwenspersoon vast te leggen, zoals bedoeld in het Besluit Jeugdwet.
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De Adviesraad verzoekt uw college om nadere informatie over de realisatie, zo mogelijk via een
actielijst. Graag ontvangt de Adviesraad jaarlijks informatie over de mate waarin gebruik wordt
gemaakt van jeugdhulp in Eemnes.

De Adviesraad is graag bereid dit advies toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein HBEL

R.J. Manschot,
Voorzitter
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