Adviesraad Sociaal Domein
Baarle-Nassau

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau
Baarle-Nassau, 14 juli 2017

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Breda 2017

Geacht College,

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Baarle-Nassau heeft
onlangs kennis genomen van het derde jaarrapport ‘Zorgen voor de jeugd’
van de Transitie Autoriteit Jeugd. Het laat een alarmerend beeld zien van
de specialistische zorg aan kinderen met complexe hulpvragen, de
toename van het aantal crisisplaatsingen en de groeiende wachtlijsten
voor jeugdhulp. Het lijkt er op dat gemeenten er niet in slagen om
gespecialiseerde hulp goed in te kopen.
Deze landelijke tendens hoeft echter niet per se ook voor Breda te gelden.
Zij is voor ons wel reden om de ontwikkelingen in onze regio nauwlettend
te volgen. We kijken om die reden ook uit naar het verslag van de
evaluatie van het CJG Breda, aan wie de uitvoering van de gemeentelijke
taken met betrekking tot de toegang tot jeugdhulp gemandateerd is. We
hopen dat we deze op zeer korte termijn – zoals is toegezegd – tegemoet
kunnen zien.
Enige tijd geleden is er een nieuwe Verordening Jeugdhulp vastgesteld. Op
basis hiervan is het Uitvoeringsbesluit tot stand gekomen. Bij vergelijking
met de tot op heden vigerende versie van 2015 valt op dat deze op
onderdelen is aangepast, om ze beter te laten aansluiten bij de nieuwe
verordening. De ervaring van de voorbije twee jaren heeft ook
bijgedragen aan de aanscherping en precisering van enkele artikelen.
Advies:
De Adviesraad Sociaal Domein meent dat dit Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp
een geschikt document is om de toegang tot jeugdhulp, alsmede een
beschikking voor een pgb op te baseren. Vandaar dat wij het College
hierover positief kunnen adviseren.
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Kanttekeningen:
Niettemin heeft de Adviesraad bij het Uitvoeringsbesluit enkele
opmerkingen en vragen.
1. Zou het niet correcter zijn om te spreken van het ‘Uitvoeringsbesluit
Jeugdhulp Gemeente Breda e.o. 2017’? Waarom gebeurt dit niet?
Reactie Werkgroep: Het Uitvoeringsbesluit wordt door iedere
gemeente afzonderlijk vastgesteld. Om die reden krijgt het de
naam van de betreffende gemeente, net als dit bij de verordening
jeugdhulp gebeurt. De inhoud zal in de regio identiek zijn.
2. Zoals eerder gezegd is het Uitvoeringsbesluit gebaseerd op de
Verordening Jeugdhulp. Echter:
De teksten van Uitvoeringsbesluit en Verordening komen niet
volledig overeen, bijvoorbeeld artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit en
artikel 11 van de Verordening Jeugdhulp. Wat is de verklaring
hiervoor?
Reactie Werkgroep: Artikel 11 verordening ziet op het herzien van
een beslissing tav jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB. Ook is er
eea opgenomen over intrekken en terugvorderen.
In aanvulling daarop is in artikel 8 uitvoeringsbesluit regels
opgenomen tav tussentijdse beëindiging PGB. Er is geen sprake
van strijd, maar aanvulling, en dan uitsluitend voor pgb , want
daar gaat dit uitvoeringsbesluit over.
3. In het Uitvoeringsbesluit gaat het m.n. over PGB (Persoonsgebonden
budget); ZIN (Zorg in nature) wordt niet toegelicht. Heeft dat een
reden?
Reactie Werkgroep: Het uitvoeringsbesluit geeft uitsluitend
aanvullingen over PGB omdat er op de genoemde punten in het
uitvoeringsbesluit toelichting/aanvullingen wenselijk waren.
4. Artikel 4.6:
Ook de ouders zelf kunnen die zorg leveren. Is er dan een andere
instantie die de kwaliteit bewaakt?
Reactie Werkgroep: Toelichting bij artikel 6 Zorgovereenkomst
Uitgangspunt is dat de vertegenwoordiger van een budgethouder
niet zelf ook ondersteuning aan de budgethouder verleent. In
bepaalde situaties kunnen deze rollen toch door één en dezelfde
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persoon vervuld worden, namelijk in geval ouders of partner deze
rol vervullen. Op basis van de individuele situatie wordt
beoordeeld of er sprake is van onwenselijke vermenging van
rollen.

5. Artikel 9.1a:
Ons inziens is dit een overbodig artikel, omdat (volgens ons) in de
regels daarboven hetzelfde staat. Is dit om het verschil tussen
professional en niet-professional te benadrukken?
Reactie Werkgroep: Dit is niet overbodig, er is een verschil in
tarief professioneel – niet professioneel.
6. Artikel 9.1b:
PGB door niet-professional:
- Wat zijn de minimumtarieven?
- Is er een vast percentage van het tarief voor een professional
t.a.v. dat voor een niet-professional?
Reactie Werkgroep:
- Er zijn geen minimumtarieven; niet nodig. Geen
maximumtarieven meer, alleen een eenduidig tarief
(=wijziging). Dat is duidelijker
- Niet van toepassing. Betreft een vast tarief.
Tot slot:
Hoewel de volgende vragen niet rechtstreeks betrekking hebben op het
onderwerp van dit advies, vinden wij ze wel zeer relevant voor het
onderwerp ‘Jeugdhulp’ en leggen ze daarom graag aan u voor:
 Hoe houdt de gemeente grip op de kwaliteit van de jeugdhulp?
 Hoe krijgt de gemeente in beeld of de ontvangen zorg/hulp passend
is/was t.a.v. de geïndiceerde problematiek en is de ontvangen zorg
effectief?
Reactie werkgroep:


Bij de inkoop van de jeugdhulp wordt nadrukkelijk de
kwaliteit van de jeugdhulp als onderdeel meegenomen.
Gemeenten moeten bij de inspectie jeugdzorg melding doen
van een nieuwe toetreder (jeugdhulpaanbieder). De inspectie
Jeugdzorg ziet samen met de inspectie voor de
Gezondheidszorg en de inspectie Veiligheid en Justitie toe op
de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en
jeugdreclassering en op de naleving van de wetgeving.
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De gemeente werkt nauw samen met het CJG. Binnen het CJG
werken verschillende jeugdprofessionals die ervaring hebben
met ondersteuning van jeugdigen. Daarnaast bestaat er
regionaal een jeugdadviesteam, bestaande uit
gedragsdeskundigen, GGZ-jeugd, deskundige expertise
leerproblemen, die specifieke ondersteuning biedt aan
jeugdprofessionals, bij bepaalde bijzondere casussen.
Gedurende de ondersteuning van het gezin, wordt bekeken,
welke ondersteuningsvorm het beste past, wat jeugdigen en
ouders zelf kunnen en wanneer afschaling, dan wel
opschaling gewenst is. Iedere situatie is specifiek, er is
daarom geen standaardantwoord ten aanzien van
effectiviteit te geven, dit is per casus verschillend. Tijdens en
na de ondersteuning wordt door de professionals en
jeugdzorgaanbieders ook aan jeugdigen en ouders gevraagd
hoe zij de ondersteuning ervaren en waar verbeteringen
mogelijk zijn. Het doel is uiteindelijk dat jeugdigen en ouders
weer op eigen kracht verder kunnen.

De Adviesraad Sociaal Domein ziet een schriftelijke reactie van het
College tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau

de voorzitter

de secretaris

J. Jansen

R. Voesenek
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