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Onderwerp: Uw reactie d.d. 27 november 2017 op ons advies Verordening Jeugdhulp 

 

 

Geacht College, 

 

Wij ontvingen uw reactie op ons advies Verordening jeugdhulp. De Participatieraad dankt u hartelijk voor de 

uitgebreidheid van uw reactie en voor het feit dat u het merendeel van onze adviezen overneemt. 

 

Op één punt uit uw reactie komen wij echter graag terug. Dit punt betreft het benoemen van vormen van jeugdhulp in 

de Verordening. In de vorige Verordening stond een uitgebreid rijtje met vormen van jeugdhulp waarop de inwoner van 

Zwolle een beroep kon doen. In de huidige Verordening ontbreekt deze opsomming. U beperkt zich tot het benoemen 

van de hoofdlijn van de verschillende vormen van jeugdhulp. 

U geeft daarbij aan ‘dat met name het onderscheid tussen de vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke’ belangrijk is  

voor inwoners. Dit omdat dat bepaalt hoe de toegang tot de ondersteuning kan worden verkregen. Verder geeft u aan 

dat het opnemen van een lijst noch bijdraagt aan de leesbaarheid noch aan de rechtszekerheid. 

 

De Participatieraad is van mening dat inwoners van Zwolle zelfstandig moeten kunnen nagaan welke vormen van 

jeugdhulp er voor hun specifieke situatie zijn. Daarbij kan dan worden aangegeven wat vrij toegankelijk en wat niet vrij 

toegankelijk is.  

Als er geen lijst beschikbaar is, komt een inwoner ook niet op ideeën van wat er kan. Hij is dan afhankelijk van de 

informatie van hulpverleners over welke vormen van jeugdhulp er zijn.  

Indien de opsomming van vormen van jeugdhulp niet in de Verordening komt, adviseren we u ervoor te zorgen dat de 

inwoner van Zwolle deze informatie gemakkelijk elders kan vinden.  

Naar ons idee heeft dit niet zozeer met leesbaarheid te maken (zoals u schrijft in uw reactie op ons advies) als wel met 

rechtszekerheid: als het niet in de Verordening staat weet een inwoner ook niet waar hij of zij recht op kan hebben.   

 

Onze vraag komt er dus op neer waar te vinden is op welke vormen van jeugdhulp een inwoner een beroep kan doen en 

waar hij of zij deze informatie kan vinden. 

 

 

 

 



 

Vriendelijke groeten, 

 

Rabia Madarun  

Voorzitter Participatieraad Zwolle  

 

 


