Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND

Datum
:
Onderwerpen :

9 november 2020
Advies verordening en nadere regels Jeugdhulp 2021

Geacht college,
Na kennis te hebben genomen van de verordening Jeugdhulp en de nadere regels Jeugdhulp 2021
heeft de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen besloten om advies uit te brengen op enkele
punten. Het advies is gebaseerd op conceptstukken zoals deze ons op 20 oktober zijn toegestuurd.
1 Verordening Jeugdhulp Gemeente Midden-Groningen 2021
Hoofdstuk 3- Procedure en voorwaarden toegang, Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts
Lid 2.
Wij maken ons zorgen over het feit dat ouders mogelijk tussen twee partijen in komen te staan; een
huisarts/specialist die verwijst en de gemeente die niet vergoedt omdat de zorgaanbieder niet tot de
gecontracteerde zorg behoort. Wij ondersteunen het beleid dat waar mogelijk doorverwezen wordt
naar gecontracteerde zorg, maar er zijn complexe gevallen denkbaar waarvoor het niet gaat werken.
Wij willen daarom ook adviseren om een hardheidsclausule op te nemen voor die gevallen waar de
gecontracteerde zorg geen soelaas biedt.
Hoofdstuk 7 – Vertrouwenspersoon, klachten en medezeggenschap, artikel 21 Betrekken van
ingezetenen bij het beleid
Wij adviseren om in het kader van betere participatie het eerste lid te vervangen door onderstaande
en een extra lid toe te voegen:
• Het college stelt de ingezetenen van de gemeente, vertegenwoordigd door de Adviesraad
Sociaal Domein, vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende
jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en
beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol
effectief te kunnen vervullen.
• Het college ontwikkelt vormen van cliëntenparticipatie die passen bij de doelgroep jeugd.
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2 Nadere regels Jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2021
Hoofdstuk 3 – Eigen kracht, artikel 9 Afwegingskader eigen kracht
Lid 2
Het college moet vaststellen of degene van wie oplossingen uit eigen kracht wordt verwacht:
a) In staat is om de jeugdige noodzakelijke hulp te bieden.
b) Beschikbaar is om de noodzakelijke hulp te verlenen.
Wij adviseren hier om aan noodzakelijke hulp toe te voegen: volgens de richtlijn gebruikelijke zorg.
Voor het overige
Goede jeugdhulp is gebaat bij een heldere regievoering om de opdracht/taken van alle betrokken
partijen goed in beeld te hebben en waar nodig aan- of bij te sturen. In de praktijk blijkt dat niet
altijd duidelijk te zijn. In de context van deze verordening missen wij dan ook helderheid over de
regievoering.
Wij vragen daarom expliciet aandacht aan regievoering te geven.
Ten slotte
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden van de betrokken casemanagers en de werkdruk
tijdens de transformatie en de transitie van de Sociale Teams. Wij hopen dat zij in de gelegenheid
gesteld worden en dat er ruimte geboden wordt om trainingen te volgen en dat zij ondersteuning
krijgen bij het uitoefenen van hun taak zoals deze beschreven is in de verordening.

Met vriendelijke groet,

Alma den Hartog,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Midden Groningen
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