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Verzonden op:  2 september 2020  

  
Onderwerp: Reactie gevraagd advies met betrekking tot nadere regels jeugdhulp 2020 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Postbus 105 
5110 AC Baarle-Nassau 
Telefoon 14 013 
E-mail: info@baarle-nassau.nl  
  

30 enclaves,  

2 gemeenten, 

2 landen 

 
Wij danken u voor uw advies inzake de nadere regels jeugdhulp 2020. Graag geven wij antwoord op 
de adviezen en vragen in uw brief. 
 
De ASD is benieuwd hoe de eerste ervaringen van de afgelopen maanden zijn geweest. Hoe ervaart 
het dorpsteam de samenwerking met het sociaal team?  
 

1. De eerste ervaringen zijn positief te noemen. Het dorpsteam en het sociaal team weten 

elkaar goed te vinden. Het is uiteraard voor beide partijen wennen in deze nieuwe 

samenwerking. In de praktijk merken we dat er op dit moment nog regelmatig rechtstreeks 

contact wordt opgenomen met het sociaal team. Het doel is uiteindelijk dat het dorpsteam 

de plek is waar ouders met ondersteuningsvragen terecht kunnen. Er wordt hard gewerkt 

om het dorpsteam steeds meer een plaats en naam te laten krijgen in de gemeente. Door 

communicatie vanuit de dorpsteams wordt hier aandacht voor gevraagd.   

 
Wat zijn op dit moment de doorlooptijden tussen de eerste melding bij het dorpsteam en de start 
van passende ondersteuning?  
 

2. Wij hebben niet de beschikking over doorlooptijden. Dit is ook per situatie en 

ondersteuningsvraag verschillend. Het dorpsteam zal in contact met inwoners onderzoeken 

wat er nodig. In de ene situatie is dit direct duidelijk in de andere situatie kost dit meer tijd. 

Dit geldt ook voor doorverwijzing naar het sociaal team. Er zijn situaties waarbij dit direct 

duidelijk is, in andere situaties is hier meer tijd voor nodig. In de communicatie vanuit het 

dorpsteam aan de inwoners wordt dit ook meegenomen.  
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In hoeverre wordt er voldoende aanbod ervaren in de gemeente om tegemoet te komen aan de 
ondersteuningsvragen die worden gesteld?  
 

3. De partijen die in onze gemeente voorheen het CJG vormden, zijn dezelfde partijen als welke 

nu het dorpsteam vormen. Het aanbod is hiermee niet veranderd ten opzichte van het CJG 

voorheen.  

 
Welke hiaten worden hierin gezien en op welke manier wordt gezorgd dat deze hiaten worden 
ingevuld? 
  

4. Een hiaat dat zowel nu, maar ook destijds bij het CJG, ervaren wordt is het breed kunnen 

aanbieden van cursussen/trainingen. Voorheen was het in onze gemeente lastig om hiervoor 

aanbod te organiseren, vanwege de schaalgrootte. Inwoners uit onze gemeenten konden 

dan gebruik maken van aanbod in Breda, wat in de praktijk weinig gebeurde. Samen met 

Alphen-Chaam en Gilze en Rijen wordt gekeken hoe we in ABG verband wel voldoende 

cursus/training aanbod kunnen organiseren, waardoor we in de drie gemeenten dit aanbod 

kunnen bieden.   

 
Zijn er belemmeringen ervaren in de overgangsperiode tussen de regio’s? Op welke manier wordt 
ingespeeld op de verschillen van de regio’s?  
 

5. Er zijn weinig belemmeringen ervaren bij de overgang. Veel grote aanbieders die in de 

jeugdhulpregio West-Brabant-Oost werkzaam zijn, zijn ook werkzaam in Hart van Brabant. Er 

zijn verschillen in de systemen, inkoopafspraken en backoffice maar dat gaat over afspraken 

tussen zorgaanbieders en gemeenten aan de achterkant en niet over het bieden van 

daadwerkelijke zorg aan inwoners. Indien blijkt dat bij de zorg aan inwoners een verschil 

ontstaat, dan wordt maatwerk geboden, ten gunste van de inwoner.   

 
Is er sprake van maatwerkovereenkomsten zodat burgers de zorg kunnen behouden die zij voor de 
overstap naar de nieuwe regio hadden?  
 

6. Ja, er is sprake van maatwerkovereenkomsten, om de zorg te laten doorlopen die inwoners 

hadden voor de overgang naar de andere regio.  

 
Specifiek:  

1) In paragraaf 2.3 worden de overige voorzieningen omschreven. Dit zijn de voorzieningen die 

rechtstreeks toegankelijk zijn.  

a. Door deze voor een groot gedeelte weg te leggen bij de (nieuwe) dorpsteams, 

volgen we de werkwijze van de gemeente Gilze-Rijen. Zij hebben mogelijk een 

voorsprong op dit vlak. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er ook nu al aan de behoefte 

van de jeugdigen en hun ouders recht gedaan wordt?  

 
Antwoord: Er wordt hier niet de werkwijze gevolgd van de gemeente Gilze en Rijen. Gilze en Rijen 
heeft nooit een dorpsteam gehad en Baarle-Nassau kende wel het CJG, wat dezelfde partners zijn als 
nu in de nieuwe dorpsteams. In deze situatie heeft Baarle-Nassau een voorsprong ten opzichte van 
Gilze en Rijen en kan er voldaan worden aan de behoefte van de inwoners.  
 



 

b. In het verleden speelde ook CJG hier een rol in. In hoeverre zijn de dorpsteams al 

voldoende toegerust om een deze taak op zich te nemen? Indien nee, hoe zorgt de 

gemeente ervoor dat zij hierin versterkt worden? Welk tijdpad is hierin voorzien? 

 
Antwoord: De partners van het CJG zijn dezelfde als nu in de nieuwe dorpsteams. Deze partners 
hebben daarmee al veel ervaring opgedaan en kennen de gemeente goed. Zij zijn hiermee 
voldoende toegerust om deze taak op zich te nemen.  
 

c. Is inmiddels een breed aanbod in cursussen/trainingen binnen de gemeente 

gerealiseerd? Indien nee, hoe zorgt de gemeente ervoor dat dit aanbod vergroot 

wordt? Hoe wordt de behoefte vastgesteld?  

 
Antwoord: Zie het antwoord bij nummer 4.  
 

d. Waar liggen de verschillen tussen cursus/training en begeleiding? 

 
Antwoord: Bij een cursus/training is er sprake van aanbod waarbij meerdere inwoners tegelijkertijd 
gebruik van kan maken (groepsaanbod). Cursussen en trainingen worden vaak ook preventief 
aangeboden, om het ontstaan van problemen bij opvoeden en opgroeien te voorkomen.  
Begeleiding gaat over ondersteuning van een inwoner rondom een concrete ondersteuningsvraag. 
Begeleiding wordt vaak individueel geboden.   
 

e. Hoeveel vraag is er afgelopen kwartaal naar dergelijke hulp geweest? Heeft het 

dorpsteam voldoende aan kunnen sluiten bij de hulpvragen? 

 
Antwoord: Na afloop van het jaar ontvangen we verantwoordingsinformatie vanuit het dorpsteam. 
Op dit moment kunnen we geen concrete aantallen noemen. Het dorpsteam geeft aan dat er relatief 
veel opvoed- en opgroeivragen worden gesteld, maar vooralsnog heeft het dorpsteam deze (in 
samenwerking met het sociaal team) kunnen oppakken.  
 

2) In paragraaf 4.2 wordt beschreven dat het overleggen van privégegevens zoals financiële 

gegevens van ouders verplicht gesteld kan worden. In hoeverre is dit noodzakelijk om vast te 

stellen dat jeugdhulp nodig is? Is deze inbreuk op de privacy noodzakelijk? 

 
Antwoord: Een belangrijk uitgangspunt bij de jeugdwet is de vraag of ouders in staat zijn om zelf de 
hulp te bieden aan hun kind. Dit wordt “eigen kracht” genoemd. De Centrale Raad van beroep heeft 
een uitspraak gedaan over het principe van “eigen kracht” waar het gaat om informele pgb’s 
waarmee ouders geld ontvangen om zelf zorg te kunnen bieden aan hun kind. De centrale Raad van 
Beroep heeft uitgesproken dat als ouders zelf over voldoende eigen financiële middelen beschikken 
om de zorg aan hun kind te kunnen bieden, er sprake is van “eigen kracht” waardoor de gemeente 
geen jeugdhulp in de vorm van een pgb hoeft af te geven. Om jeugdhulp doelmatig te kunnen 
uitvoeren, binnen de voorwaarden van de jeugdwet, is zorgvuldig onderzoek noodzakelijk om te 
kunnen beoordelen of ouders zelf in staat zijn om de hulp te kunnen bieden aan hun kind, dan wel te 
bepalen welke hulp nodig is. Om dit onderzoek te kunnen doen is het van belang dat ouders 
gegevens overleggen. De algemene wet Bestuursrecht geeft aan dat bij een aanvraag alle gegevens 
overlegd moeten worden die nodig zijn om te kunnen onderzoeken of jeugdhulp noodzakelijk is. Het 
kan hierbij gaan om bijvoorbeeld medische gegevens, informatie vanuit school, informatie vanuit 
huisarts, en bij verzoek om een informeel pgb ook financiële gegevens.  
 



 

3) In paragraaf 4.4 wordt het volgende gezegd: “De datum waarop de aanvraag juist en volledig 

is, geldt als aanvraagdatum.” Is het voor belanghebbenden ook mogelijk een IPA in te vullen 

zonder tussenkomst van het sociaal team?  

Indien nee: dat betekent dat de belanghebbende afhankelijk is van de wachttijden bij het 

sociaal team om een aanvraag te doen. In dat geval:  

a. Verzoek om ook termijnen op te nemen: wat is de maximale doorlooptijd tussen 

doorverwijzing vanuit het dorpsteam tot gesprekken met sociaal team en opstellen 

aanvraag. 

b. Wat is op dit moment de wachttijd tot een gesprek met sociaal team plaats kan 

vinden? 

 
Antwoord: Een inwoners kan altijd een aanvraag tot jeugdhulp doen. Dit is niet afhankelijk van het 
invullen van een IPA. In de meeste gevallen is het zo dat ouders een hulpvraag stellen, waarna op 
basis van onderzoek samen met ouders en het sociaal team een IPA wordt ingevuld, dat als aanvraag 
dient voor jeugdhulp. De doorlooptijd bedraagt hiervoor 8 weken. Hiervan is 6 weken voor 
onderzoek en IPA en vervolgens 2 weken voor beslissing. In de huidige verordening is dit 
opgenomen. Zoals bij vraag 2 is beantwoord dienen er vaak ook gegevens te worden overlegd door 
ouders of dient door middel van vraagstelling bij het onderzoek duidelijk te worden wat er precies 
speelt en welke hulp nodig is. Hierbij komt het voor dat het soms tijd kost om deze gegevens te 
overleggen, of het blijkt moeilijker te zijn om tijdens het onderzoek om een goed beeld te vormen. 
Hierdoor kan de termijn soms langer worden dan 8 weken. Er is hierbij wettelijk de mogelijkheid om 
8 weken te verlengen. Dit wordt ook met ouders tijdens contact besproken. Wij zullen in de nadere 
regels een verwijzing opnemen naar de verordening hieromtrent.  
 

4) In punt 5.9 wordt gesproken over het trekkingsrecht bij PGB. Hierin worden geen termijnen 

genoemd waarin de betreffende controles uitgevoerd worden.  

Wij adviseren deze wel op te nemen.  
 
Antwoord: De toets van de PGB aanvragen verloopt via het op te stellen budgetplan. Ook hiervoor 
geldt de termijn als genoemd bij de antwoorden op vraag 3. Wij zullen dit noemen in de nadere 
regels onder punt 5.9.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen heeft, 
dan kunt contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau, 

 
Piet Sprangers 
Afdelingsmanager Sociaal Beleid 


