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Reactie op advies verordening Jeugdhulp 

 

 

  Geachte leden van de Participatieraad,   

Allereerst onze waardering voor het uitgebreide advies op de verordening Jeugdhulp en 

het vele werk dat u hierin gestoken heeft. 

 

In onze reactie gaan we per onderdeel in op uw advies en hoe deze is verwerkt. 

Aangezien uw advies effect heeft gehad op de indeling en ordening van de verordening, 

wordt het artikel van de definitieve verordening aangehaald, met daarachter het 

artikelnummer van de concept verordening, waarop uw raad een advies heeft gegeven. 

 

Rol regionale samenwerking en Participatieraad 

Het is correct dat met het opstellen van de verordening op regionaal niveau is 

samengewerkt. Dit in het kader van efficiency, aangezien alle samenwerkende 

gemeenten de verordening dienen aan te passen op dit moment. Juist in relatie tot de 

rol van de Participatieraad is het belangrijk dat de advisering lokaal plaats vindt. Het 

gaat hier namelijk niet om regionaal beleid, maar om lokaal beleid. 

 

Zin en PGB 

We hebben uw suggestie om de gedeelten Zin en pgb meer uit elkaar te halen 

overgenomen. Dit is met name zichtbaar in het nieuwe artikel 9 en 10. 

 

Voor de verordening is het benoemen van de hoofdlijnen van de verschillende 

jeugdhulpvormen voldoende. Met name het onderscheid tussen vrij toegankelijk en niet 

vrij toegankelijk is voor inwoners van belang, aangezien dit bepaalt hoe de toegang tot 

de ondersteuning kan worden verkregen. Uw suggestie om gedetailleerder op te nemen 

wat valt onder de verschillende vormen van jeugdhulp draagt niet bij aan de 

leesbaarheid of rechtszekerheid en hebben we derhalve niet overgenomen.  

 
  



 

2/3 

 

 

reactie 

  

     

 Datum 

Ons kenmerk 

27 november 2017 

 

  

Kwaliteit van zorg 

De kwaliteit voor Zin is vastgelegd in de contracten o.a. op basis van wettelijke 

vereisten en niet in de verordening. Dit is anders bij pgb,  aangezien de inwoners zelf 

de contracten pgb afsluiten.  

 

Net als u, zijn wij van mening dat evaluatiemomenten inderdaad vooraf moeten worden 

vastgelegd, zodat deze voor een ieder duidelijk zijn. Dit is onderdeel van het proces. 

Aangezien ondersteuning maatwerk is en evaluatiemomenten derhalve ook, nemen we 

uw suggestie tot standaardisering niet over. 

Wat daarbij speelt is tevens dat niet in alle gevallen het SWT bij een casus betrokken is. 

Er zijn meerdere toegangen tot jeugdhulp. Ook bij dit proces zijn evaluatiemomenten 

onderdeel van het proces, maar betekent dit niet dat dit altijd betekent dat het SWT 

hieraan deelneemt. 

 

Verantwoording PGB 

In de verordening zijn regels opgenomen voor de besteding en verantwoording van een 

gemeentelijk pgb-jeugd. Het is geen nieuw beleid. Het stond eerst in het besluit en nu  

in de verordening. En betreft derhalve geen verzwaring van de verantwoording.  

 

Deze regels zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de jeugdhulp. De 

gemeente Zwolle oefent controle uit op het contract met en de uitvoering door de 

hulpverlener, net als andere gemeenten. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor 

bestrijding van oneigenlijk gebruik, waarbij de taak van de SVB is zorg te dragen voor 

correcte uitbetaling. 

 

In antwoord op uw vraag van de mantelzorgvergoeding en het lidmaatschap kunnen we 

u bevestigen dat dit moet worden verantwoord aan de SVB. De verduidelijking van de 

mantelzorgvergoeding word gegeven in het artikel 13 lid 3 c. 

 

Vertrouwenspersoon 

Op basis van uw advies zijn in de toelichting de begrippen vertrouwenspersoon en 

cliëntenondersteuner beter uitgelegd. Het betreft 2 verschillende functies. Artikel 2 en 

16 (artikel 15 oud) hebben betrekken op de functie vertrouwenswerk, welke verankerd 

is in de Jeugdwet.  

In alle gevallen, in welke fase dan ook is het mogelijk om ondersteuning van een 

onafhankelijke cliëntenondersteuning te vragen.  

 

Beschikkingsarm werken 

Uw adviezen inzake beschikkingsarm werken nemen we ter harte bij de nadere 

uitwerking, die nog volgt. Indien dit leidt tot aanpassingen in de toekenningsprocedure 

dan zullen we zorgdragen dat bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld via 

reguliere kanalen. Tevens zullen wij zorgdragen voor rechtszekerheid. 

 

Regie bij het gezin 

We kunnen deze opmerking niet plaatsen. In alle gevallen streven we naar regie bij het 

gezin. 
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Artikel 15  (voorheen artikel 14) 

Het onderwerp hoort inderdaad ook bij contractuele voorwaarden met de aanbieders. 

Daarnaast zijn we wettelijk verplicht dit onderwerp in de verordening op te nemen. 

 

Artikel 17 (voorheen artikel 16) 

Op de gemeentelijke website wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden in 

relatie tot klachten. Ook is dit onderwerp van gesprek tijdens het overleg SWT en de 

inwoners. In het kader van deregulering nemen we  uw suggestie om in de beschikking 

de geldende klachtenregeling op te nemen niet over. 

  

Betrekken ingezeten (Artikel 18 voorheen artikel 17) 

De rol van de Participatieraad is uiteraard breder dan advisering over verordeningen. 

Dit komt tot uitdrukking in artikel 18 lid 1 (voorheen artikel 17 lid 1). 

 

Mocht u in de toekomst nog signalen ontvangen of suggesties hebben over de 

doorontwikkeling van de implementatie van het inkoopbeleid Jeugdhulp, waarvan de 

verordening een afgeleide van is, dan vernemen wij dit graag. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle, 

namens dezen, 

 

 

 

 

Nico Middelbos 

hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

 


