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7 februari 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 70 (Rivierweg 111)
2900 AB Capelle aan den IJssel

Onderwerp:
Advies t.b.v. het voorstel inzake de Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018

Geacht College,

Overeenkomstig de Verordening adviesraad sociaal domein 2018 is uw voorgenomen regeling ten
aanzien van de artikelen 2.9, 2.10, 2.12,en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet, vanwege de beperkte
beschikbaar van tijd van ons advies in kleine kring besproken, waarbij vakkennis en deskundigheid
gewaarborgd was. Tevens hebben wij bij de opstelling van dit advies gebruik gemaakt van het
rapport "Evaluatie functioneren lokaal jeugdhulpstelsel en Stichting GJGCapelle aan den IJsselvan
september 2017.
Naast een welgemeend compliment voor de opzet, organisatie en uitvoering van de
jeugdhulpverlening en jeugdwet in onze gemeente zoals deze binnen enkele jaren gerealiseerd is,
komen wij tot het onderstaande pragmatische, duidelijke en inzichtelijke adviezen. Eerst ten aanzien
van de verordening, vervolgens ten aanzien van de toelichting op de verordening.
Te allen tijde zijn wij bereid tot nadere toelichting.

Advies ten aanzien van het VOORSTELVERORDENINGJEUGDHULPCAPELLE
AAN DEN
IJSSEL2018
•

Pagina1, bolletje 6

De volgorde omdraaien. Eerst benoemen: de bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van de
Jeugdwet. Daarna pas het pgb.

•

Pagina3, artikel 6, sub 1, 2" regel
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zo spoedig mogelijk " is te breed. Bij complexe aanvragen kan het onderzoek tijdrovend zijn.

Duidelijk moet zijn dat in dringende situaties direct actie wordt ondernomen.

•

Pagina4, artikel 6, sub 1, punt i

Bij dit punt willen wij benadrukken dat het niet enkel gaat om levensovertuiging, religie of culturele
achtergrond, maar ook op de visie op meer benaderingswijzen behalve de medische kijk op zaken.
Wij denken daarbij aan het gegeven dat er ouders zijn met een holistische visie of een
antroposofische inslag etc .. Deze meer ontwikkelingsgerichte

visies zijn tegenwoordig in

toenemende mate in opkomst.

•

Pagina5, artikel 10, punt 2

Wij adviseren de door u gebruikte term 'stoornissen'(4e regel) apart te zetten van de andere
opsommingen omdat de gebruikelijke zorg voor een kind bij stoornissen, vaak niet gebaat is met
alleen passende zorg.
Stel : een kind van 3 heeft eetproblemen. Bij die leeftijd hoort het. Heeft het alleen een
vermoedelijke ontwikkelingsstoornis,
ondersteuning.

•

dan is de standaardoplossing voor 3-arigen niet de juiste

Vroeg-signalering en - ondersteuning helpen vaak vervolgproblemen te voorkomen.

Pagina6, artikel 13, punt 1

Toevoegen: In voorkomende gevallen, zoals bij artikel 6, punt i, moet zowel door ouders als de
professionals een beroep op de hardheidsclausule gedaan kunnen worden.

•

Pagina6, artikel 14, punt 2, sub c

Het woord"

extra" toevoegen voor het woord "overbelasting";

deze persoon is vaak al bij de

aanvraag overbelast . Door de toekenning van het pgb kan deze extra overbelasting juist
verminderen.

•

Pagina8, artikel 18

Daaraan toevoegen dat de ouder een verbindende rol heeft in de driehoek kind,
familie/mantelzorger

en professional en op basis van gelijkwaardigheid deze rol kan vervullen.

Als artikel 7 {familiegroepsplan)

of 8 (gezinsplan) van toepassing kan zijn, dient deze meegenomen

te worden in het arrangement.

•

Pagina8. artikel 20, punten 1, 2 en 3.

De inhoud van deze drie punten mag qua tekst wel wat krachtiger in bewoordingen worden gezet,
m.a.w. "draagt zorg voor" mag stelliger. Graag vervangen door inspanningsverplichting.

Bij de

signaleringen van punt 2 dit ook pro actief ophalen en voortzetten. Zo is het gewenst dat al
ruimschoots voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd er een overleg plaatsvindt tussen de
betrokken partijen over wie en op welke wijze de ondersteuning wordt voortgezet resp. er
veranderingen optreden.
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•

Pagina3, alinea 4 ad ie:

1°. Graag ondersteuning Psychosomatischeproblemen toevoegen aan de lijst. Dit zijn GGZ
problemen, met raakvlakken aan de medische zorg. In de praktijk blijkt dat psychosomatische
problemen steeds vaker voorkomend zoals een kind met problemen rond onbegrepen buikpijn,
hoofdpijn etc.
•

PaginaS, alinea S, regel 7

Toevoegen het streepje én op en heeft én de gemeente soortgelijke jeugdhulp .......
Ook hier kan sprake zijn dat de gecontracteerde zorg op belangrijke punten niet overeenkomt met de
gewenste maatwerkzorg. Als dit een lastige toevoeging is, dan de mogelijkheid tot gebruik van de
hardheidsclausule toevoegen om in voorkomende gevallen. toch deze richting op te kunnen.

•

Pagina7, artikel 6, alinea 2, regel S

" Beoordeelt" vervangen door stemmen de ouders en de deskundige op basis van gelijkwaardigheid
af of .......
Heeft de professional het vermoeden dat de ouder niet capabel genoeg is om de ouderschapstaak op
zich te nemen, dan zal het gesprek ook daarover moeten gaan.
•

Pagina10, artikel 10, alinea 1

Voldoende eigen kracht inzetten in relatie tot de andere levensdomeinen. Zeker bij stoornissen zal de
eigen kracht langdurig onder druk komen te staan, omdat de gevolgen veel impact hebben voor de
(nieuwe balans) in het gezin.
Wellicht is het zinvol om de zelfredzaamheidsmatrix hiervoor te gebruiken daarbij rekening houdend
met de een eventuele overvraging van de totale energie/tijd binnen het gezin.
In het algemeen zouden wij het op prijs stellen als zowel in de verordening als in de toelichting
vermeld wordt dat onder ouderschap wordt verstaan het welzijn van de ouder(s), het opvoedvertrouwen van en in ouders, en de ouderschapsbeleving.Als ouders zich prettig voelen in hun
ouderschap is dit van groot belang voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

Hoogachtend,
Adviesraadsociaaldomein
Namens deze:
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