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Verbinden en versterken 
 
Aanwezig: 16 deelnemers. Leden van 

• het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid (JET-ZHZ) 

• de Adviesraden uit Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, 
Molenlanden en Zwijndrecht 

• het Ouderplatform ZHZ 
 
Op 9 november 2021 was er een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk waarin we input hebben 
gegeven op de concept verordening jeugdhulp. Deze bijeenkomst staat in het teken van de 
terugkoppeling door Bianca den Outer, zie ook presentatie.  
 
Tekstuele aanpassing: artikel 9.1 het college zorgt ipv zorg 
 
In hoeverre wijkt de verordening van Dordrecht af van die van de andere gemeenten in de regio? 
De gemeenten willen geen grote extreme verschillen, maar iedere gemeenteraad kan afwijken van 
deze verordening. Het is een conceptverordening. Iedere adviesraad kan bij de eigen griffie nagaan 
wanneer de conceptverordening besproken wordt. Mogelijk is dat pas na de verkiezingen. 
Na het inleveren van de conceptverordening was de opdracht van Bianca klaar.  
 
Blijkt uit de verordening wat er wettelijk vastligt en waar de ‘speelruimte’ van de gemeente ligt 
(lokale vrijheid): de verordening is een raamwerk, het college kan nog nadere regels stellen. De 
verordening geeft een kader, richting. De lokale speelruimte zit in de nadere regels en het voorveld. 
Als je het lokale voorveld goed geregeld hebt, wordt er minder beroep gedaan op jeugdhulp.  
 
Levert dit iets specifiek op voor de burger die hulp nodig heeft? Door de afbakening worden 
sommige problemen groter en kunnen mensen tussen wal en schip vallen. Wat doen we in dit soort 
gevallen en wat levert het op voor mensen die ondersteuning nodig hebben? 
Het doel is de juiste zorg op de juiste plek.  Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van jeugdhulp en 
wanneer van passend onderwijs? Partijen moeten niet naar elkaar verwijzen, de afbakening moet 
niet te scherp zijn, want dan vallen kinderen tussen wal en schip. De afbakening met de ZvW en de 
Wlz zijn wel scherp (dit ligt aan de beide wetten). 
Als het gaat om onderwijs moet het binnen passend onderwijs opgelost worden. Gemeenten moeten 
wel goed samenwerken met alle partijen, zodat kinderen niet tussen wal en schip vallen. De 
gemeenten hebben hier een inspanningsverplichting. 
 
Rechtsbescherming van ouders: ouders moeten dezelfde rechten hebben binnen de regio. Soms zijn 
ouders genoodzaakt te verhuizen naar een andere regio om zo de zorg te krijgen die nodig is.  
 
Lijkt de verordening van Dordrecht op de modelverordening van de VNG: zie verordening die 
Bianca gestuurd heeft. Veel artikelen zijn integraal overgenomen. In deze verordening komen de geel 
gearceerde delen uit de modelverordening. De verordening van Dordrecht wordt ook voorgelegd aan 
de andere gemeenten in de regio.  
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Wat is de verklaring van de verschillen tussen de verordening van Dordrecht en de model- 
verordening? Er zijn definities van jeugdhulp overgenomen, maar niet allemaal, waarom niet? 
Bijvoorbeeld: onafhankelijke cliëntondersteuning, ‘onafhankelijk’ is weggevallen. Volgens Bianca is er 
geen selectie van de definities gemaakt. De definities hoeven niet in de verordening, ze staan al in de 
jeugdwet. Maar voor de duidelijkheid zijn ze wel toegevoegd. 
In de verordening die Bianca heeft aangeleverd stond wel ‘onafhankelijk’ bij cliëntondersteuning. Dit 
is door een van de partijen die er daarna naar gekeken hebben, weggehaald. Bianca kijkt na welke 
partij dit gedaan heeft. 
We missen de definitie van vertrouwenspersoon. Die moet onafhankelijk zijn, het is belangrijk dat dat 
erin staat. 
De rechten van de burgers zijn niet uitgewerkt, er wordt verwezen naar de nadere regels (die moeten 
nog komen). De verordening garandeert de rechtszekerheid, maar dat klopt niet. Er moeten nog 
nadere regels komen er staat een ‘kan’-bepaling. 
 
Is de conceptverordening klant- of klachtgericht? Volgens Bianca ben je als inwoner geen klant van 
de gemeente. Een klant consumeert en kan kiezen. Het is een inwonersvriendelijke verordening.  
 
Integrale verordening: de baten van integrale oplossingen vallen vaak in een ander domein. Als je 
kiest voor drie verordeningen, maakt dat het lastiger. Een integrale verordening is een mooie 
ambitie.  
 
Draagdracht en draaglast moet op een goede manier uitgewerkt worden. Ouders moeten ouders 
kunnen blijven.  We moeten dit goed volgen (en adviseren) in de uitwerking van de nadere regels 
 
Stappenplan (zie artikel 11): de vijf vragen uit het stappenplan zijn niet letterlijk opgenomen in de 
verordening. Het is een plicht om het stappenplan uit te voeren. 
 
Privacy: hoe lang moeten de gegevens bewaard worden? Er staat geen bewaartermijn in de 
verordening. Voor persoonsgegevens is nu geen bewaartermijn. De jeugdbeschermingsdossiers 
moeten 35 jaar bewaard worden 
 
Meegenomen in de verordening nav de bijeenkomst op 9 november 
1. Integraal kijken naar problematiek 
2. Inspanningsverplichting om te komen tot oplossingen jeugdhulp / passend onderwijs 
3. Onderzoeksplicht gemeente moet duidelijk zijn: dit is het stappenplan van de Centrale Raad van 
Beroep. 
4. Informeel PGB: belangrijk bij de draagkracht en -lastdiscussie 
5. Bejegening 
6. Onafhankelijke cliëntenondersteuning (zie hierboven) 
7. Omgekeerde toets 
8. Inzet ervaringsdeskundigheid 
  
 

https://www.schulinck.nl/opinie/opinie-jeugd-jeugdhulp-volgens-het-boekje/

