Advies betreffende ‘Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015’ van de gemeente
Doetinchem

Gaanderen: 18 – 9 – 2014
Geacht college,
Op uw verzoek tot advisering betreffende de ‘Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015’ willen wij
graag reageren.
Allereerst willen wij opmerken dat de SR in deze niet tot een advies kan komen gezien de
complexiteit van de aangeleverde notitie. De notitie staat vol met juridische termen en verwijzingen
naar andere wetten.
Vanuit cliëntperspectief willen wij erop wijzen dat adviesvragen aan de SR ook inhoudt dat men weet
wat men aan ons vraagt.
Gevolg van deze situatie is dan ook dat wij enerzijds geen advies uitbrengen omdat we niet precies
weten waar we dan advies over uit brengen, maar tegelijk willen wij de gelegenheid wel gebruiken
om onze opmerkingen betreffende het zo belangrijke onderdeel Jeugdhulp onder uw aandacht te
brengen.
In het overleg met de ambtenaren wordt aangegeven dat er een uitwerking komt in de vorm van de
beleidsregels en een uitvoeringsagenda die inhoud geven aan de werkwijze van de Jeugdhulp GGZ in
de directe toekomst.
Het huidige stuk met ook de toelichting is nauwelijks toegankelijk voor de mensen om wie het gaat.
Onze eerste opmerking heeft dan ook betrekking op het leesbaar maken van de teksten die
uiteindelijk het beleid vormgeven.
Dan nu onze verdere opmerkingen die hopelijk bijdragen aan een zo duidelijke uitvoeringsagenda
zodat het voor de cliënten helder is op welke wijze de gemeente Doetinchem in de directe toekomst
de Jeugdhulp GGZ gaat vormgeven.
 De gemeente komt in een positie die vergelijkbaar is met die van verzekeraars. Zij betaalt en
bepaald daardoor mede het hulpverleningsaanbod op het gebied van de jeugdhulpverlening, de
Jeugd GGZ. Hier vloeit uit voort dat de spelregels en het aanbod zo vormgegeven moeten
worden dat de cliënten weten waar ze aan toe zijn. Daar vloeien een aantal vragen uit voort:
o Wat zit er in het aanbod? Waarvoor kun je bij de hulpverleningen dus ook bij de gemeente
terecht?
o In artikel 2 staat een opsomming, deze zal zeker niet compleet zijn maar onder welke criteria
wordt deze lijst nu samengesteld?
Het antwoord dat alles het komend jaar min of meer bij het oude blijft stelt ons niet gerust want
er gaat nu eenmaal veel veranderen.
 Binnen de jeugdhulpverlening en binnen het kader van de Jeugd GGZ wordt vaak gebruik
gemaakt van PGB. Er bestaat op dit moment veel onduidelijkheid over de inzet en voorwaarden
van het PGB in de toekomst. Graag zien wij in de toekomstige uitvoeringsagenda duidelijk
omschreven hoe dat geregeld gaat worden en tegelijk pleiten wij voor ruime mogelijkheden op
dit gebied, niet in eerste instantie wat financiën betreft, maar veel meer wat mogelijkheden
betreft. Ouders zijn naast hulpverleners deskundig in hetgeen belangrijk is bij de begeleiding van
hun zoon of dochter.
 Wij merken op dat de privacy bewaking op dit gebied onvoldoende duidelijk gewaarborgd is, in
ieder geval niet hoe het geregeld is. Als de gemeente een begeleiding honoreert wordt van de
hulpverlener gevraagd dit te melden bij de gemeente. Niet duidelijk is wat gemeld moet worden
en wat er daarna mee wordt gedaan.

 In dit stuk missen we de relatie naar het onderwijs. Mogelijk dat het hier niet thuis hoort, maar
zeker wel in een uitvoeringsagenda.
 De uitwerking van de positie van de buurtcoach is eveneens niet duidelijk. Als het gaat om de
preventie is het helder, maar hoe gaat nu het traject bij doorverwijzing naar de tweede lijn en
nog gecompliceerder wat is de positie van de buurtcoach als de verwijzing via een huisarts of een
jeugdarts heeft plaatsgevonden. Wat is de plek van de buurtcoach en is er steeds een relatie met
de buurtcoach en de hulpverlener uit de tweede lijn?
 Het hele gebied van de jeugdhulpverlening als het gaat om de toegang via
kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering zal ook in regionaal verband uitgewerkt
moeten worden. De vraag is hoe dat dan vorm krijgt.
 De positie van ouders, maar ook pleegouders in dit verband is nog niet duidelijk.
 Geef helderheid over de kwaliteitsmeting van de Zorgaanbieders.
In de landelijke pers wordt steeds verslag gedaan van alle problemen die nog niet zijn opgelost. Een
probleem wat genoemd wordt is dat de budgetten en de nu binnenkomende offertes niet op elkaar
aansluiten. Graag horen wij hoe de gemeente de eventueel bestaande hulpvragen en het budget
daarvoor in evenwicht brengen waarbij wij vanuit cliëntperspectief uw opmerkingen over dat
niemand tussen de wal en het schip mag komen als positief ervaren, maar ook als een belofte zien.
Wij beseffen dat het ook voor u als gemeente een nieuw terrein is, maar als cliënten zijn wij wel
geheel afhankelijk van de wijze waarop het beleid gaat vormgeven aan een groep kwetsbare kinderen
en jongeren. Zorgvuldigheid, duidelijkheid en begrip voor deze kwetsbaarheid moet voorop staan.
Wij zijn graag bereid ons standpunt in deze nader toe te lichten.
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