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Geacht College,

Voor het advies heeft de Adviesraad zich gefocust op de grijs gemarkeerde onderdelen in de
adviesaanvraag. We geven reactie aan de hand van de collegeoplegger en hebben opmerkingen
vanuit de andere documenten bij de betreffende punten gezet.

Adviezen
5.1 De ASD adviseert positief dat jeugdhulp niet met terugwerkende kracht wordt bekostigd. Hierbij
dienen crisissituaties uitgezonderd te worden.

5.2 De ASD adviseert positief op Beleid eigen kracht.
De ASD vindt een aantal zaken hierbij erg belangrijk:

o Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde gedragswetenschapper die het
afwegingskader kan gebruiken;

o Er is eenduidigheid bij het onderzoek en het gebruik van het afwegingskader;
r lndicatie is niet afhankelijk van wie het onderzoek heeft uitgevoerd;
r lntervisie is mogelijk een instrument hiervoor;
o Dat maatwerk bij inhoudelijke onderbouwing aantoonbaar mogelijk is en dat er een afbouw

regeling dient te zijn voor de huidige vertrouwde PGB-ers in een gezin;
o Dat de gemeente monitort wat financieel daadkrachtige ouders doen als pgb financiering

gestopt wordt. Hoeveel bezwaren/klachten levert dit op? Stapt men dan toch over op ZIN?

Wat kost het onderaan de streep t.o.v. nu?

5.3 De ASD adviseert positief over op voorhand zorg in natura, is deze niet adequaat ingekocht dan
pas over naar PGB. Bij het bepalen of zorg in natura adequaat ingekocht kan worden zou continuiïeit
van zorg moeten worden meegenomen. Door ZIN moet niet een breuk in de vertrouwensband of
relatie met de hulpverlener komen. Het kost veel geld als een nieuwe hulpverlener een nieuwe start
moet maken. Zachte overgangen zijn belangrijk als de relatie met de hulpvrager en de hulpverlener
goed is.



5.6 De ASD adviseert dat de gemeente zorgvuldig omgaat met het afwijzen van een
jeugdhulpaanvraag. Wij verzoeken het college helder te maken wat verstaan wordt onder weigeren
en jeugdigen en ouders te helpen om de juiste weg te bewandelen. Gaat het om weigeren, vergeten
of niet weten welke weg te bewandelen.

5.8 De ASD adviseert positief op de verlaging van de tarieven persoonsgebonden budget

6 Een adviesaanvraag bij de ASD kan samenspraak met inwoners die te maken hebben met jeugdhulp
niet vervangen. Betrokkenen dienen door het college bevraagd te worden, goed en tijdig
geïnformeerd te worden en moeten vragen kunnen stellen. Daarbij gaat het voornamelijk om de
doelgroep die nu al PGB gebruikt.

De ASD adviseert bij het voorstel tot wijziging verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015:
Art. 4: Het formulier voor de aanmelding moet goed vindbaar en niet te ingewikkeld zijn. Ook moet
het gekoppeld kunnen worden aan dat wat er al eerder in een gezin is gedaan.
Art. 5: het moet duidelijk zijn wat het tijdspad van reactie aan de ouders is.

Art 5 2a: hier dient ook het netwerk meegenomen te worden indien relevant;
2bï/m e:toe te voegen wat de resultaten op de hulpvraag zijn.

Adviezen op de Toelichting
5.L Aanvullend adviseert de ASD dat ook een stuk verantwoordelijkheid bij de aanbieder en de
gemeente ligt. Ouders moeten duidelijk weten wat het risico is als ze zonder indicatie starten met
een hulptraject. De aanbieder moet kunnen aantonen dat ze het gezin op dit risico hebben gewezen.
Er moet ook een maximale termijn worden vastgelegd, waarbinnen de indicatie wordt afgegeven.

Tot slot nog eén opmerking n.a.v. het concept beleidsregels jeugdhulp 2016.
Beleidskader eigen kracht bij 5.2) De ASD vindt het van belang om bij de afweging naar het hele

gezin te kijken en niet alleen naar de ouders en de jeugdige. Zorg voor één kind moet niet ten koste
gaan van andere kinderen in het gezin.

Clientparticipatie
Gezien de tijd en de timing hebben we geen mensen van de doelgroep kunnen raadplegen, wel
hebben we in het advies eerdere ervaringen van mensen uit ons netwerk meegenomen. De ASD wil
nogmaals benadrukken dat een adviesaanvraag bij de ASD geen vervanging is voor samenspraak met
gebruikers van in dit gevaljeugdhulp.

Hoogachtend,
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