Baarle Nassau, 6 juni 2020
College van B&W gemeente Baarle – Nassau en Alphen – Chaam
Betreft: Advies inzake Nadere regels jeugdhulp Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en
Rijen
Geachte College,
U heeft de ASD gevraagd om een advies uit te brengen inzake de aanpassingen die zijn
gedaan om de nieuwe inrichting van de jeugdhulp in de gemeente Baarle-Nassau en AlphenChaam te formaliseren. Met deze brief geven wij gehoor aan uw vraag en hebben wij
onderstaand advies inclusief aanvullende vragen opgesteld.
Algemeen:
De ASD is benieuwd hoe de eerste ervaringen van de afgelopen maanden zijn geweest. Hoe
ervaart het dorpsteam de samenwerking met het sociaal team? Wat zijn op dit moment de
doorlooptijden tussen de eerste melding bij het dorpsteam en de start van passende
ondersteuning?
In hoeverre wordt er voldoende aanbod ervaren in de gemeente om tegemoet te komen aan
de ondersteuningsvragen die worden gesteld? Welke hiaten worden hierin gezien en op
welke manier wordt gezorgd dat deze hiaten worden ingevuld?
Zijn er belemmeringen ervaren in de overgangsperiode tussen de regio’s? Op welke manier
wordt ingespeeld op de verschillen van de regio’s? Is er sprake van
maatwerkovereenkomsten zodat burgers de zorg kunnen behouden die zij voor de overstap
naar de nieuwe regio hadden?
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?
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?
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?
d. Waar liggen de verschillen tussen cursus/training en begeleiding?
e. Hoeveel vraag is er afgelopen kwartaal naar dergelijke hulp geweest? Heeft
het dorpsteam voldoende aan kunnen sluiten bij de hulpvragen?

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?
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?
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.
Graag ontvangen wij uw antwoorden op de gestelde vragen zodat wij in staat zijn een beter
beeld te vormen om ons advies te formuleren.

Met vriendelijke groet,
ASD Baarle Nassau

