2020-5 Advies en reactie op concept uitvoeringsregels Jeugdhulp SED 2020

Wmo-Adviesraad

Wmo-adviesraad@stedebroec.nl

Stede Broec, 15 juli 2020

Aan het College van Burgemeester & Wethouders

Geacht college,

Op de eerste plaats onze waardering voor het feit dat we mochten meekijken naar de
conceptuitvoeringsregels, ook al zijn de regels achteraf vanaf 1 januari al ingegaan.
Als algemene opmerking willen we kwijt dat het een redelijk vaag stuk blijkt te zijn; wellicht moet u
de spelregels in de praktijk nog gaan uitvinden?
We vinden de rol van het college wel opmerkelijk: u blijft natuurlijk verantwoordelijk maar in
individuele casussen kunt u, gezien de AVG, natuurlijk niet treden.
De enorme wijziging voor hulpvragers, hulpaanbieders en andere betrokkenen zal er toe moeten
leiden dat er meerdere tussentijdse evaluatiemomenten dienen te komen.
Opmerkelijk vinden we dat het woord Preventie niet, of nauwelijks, voorkomt.
Positief is het punt: één gezin, één plan, één regisseur.
We missen de opties: zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk.
Tijdens een toelichting door een van uw ambtenaren over de herdefiniëring van de
ondersteuningsprofielen is ons, min of meer, toegezegd dat er maatwerk in een arrangement
mogelijk zou moeten zijn.
Extra aandacht vragen we voor, naast een onderzoek naar eigen kracht, naar de financiële
spankracht van ouders als er een beroep wordt gedaan op Jeugdhulp.
We hebben de uitvoeringsregels uitvoerig gelezen en kwamen tot een dertiental vragen en op- en
aanmerkingen.
Voor de duidelijkheid hebben we ze integraal in deze reactie opgenomen.
We hopen dat we u met deze reactie van dienst te zijn geweest en zien de 2e versie van de
uitvoeringsregels met belangstelling tegemoet.
Los van dit advies: U zou een onderzoek doen naar de financiële uitschieters in de Jeugdzorg in Stede
Broec; het baart ons grote zorgen dat de aantallen en de gemiddelde kosten bij ons minimaal 30% hoger
liggen dan in onze SED buurgemeenten! Waar blijft dat maanden geleden aangekondigde onderzoek?
Namens alle leden van de Wmo-Adviesraad,

Fred Bertrand, voorzitter
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Artikel 2. VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind

Op welke wijze worden mensen geattendeerd waar zij bezwaar kunnen maken?

Artikel 3. Eigen kracht

Er wordt beschreven dat de gemeente gaat over de invulling van de eigen kracht van
ouders; hoe is de visie van de gemeente op de eigen kracht van de gemeente en hoe ziet
een onderzoek naar eigen kracht eruit?

Artikel 4. Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er is geen verplichting voor de gemeente op het wijzen van gratis onafhankelijke
clëntondersteuner voor de jeugdige of de ouders; mogen jeugdigen en ouders zelf met een
clëntondersteuner komen uit eigen netwerk of met een eigen vertrouwenspersoon?

Artikel 8. De rol van het Stadsteam/Team Inzet/Stichting Welzijn Stede Broec
Hier is geen toekenningsbeschikking van de gemeente voor nodig en dit is dan ook de
reden dat de rol van Gebiedsteam niet uitvoerig in de verordening beschreven staat. Er is
slechts een vermelding dat het oplossen van een hulpvraag middels het Gebiedsteam de
eerst aangewezen voorkeur is, conform de bedoeling van de wetgever.

Bedoelt u hier beschikkingsvrije zorg?
Het beoordelen van het uiteindelijke resultaat van de inzet van de aanbieder wordt echter
altijd gedaan door een consulent van de gemeente aangezien de gemeente contractpartner
is van de aanbieder.

Wat doen we als het resultaat tegenvalt?
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Artikel 17. Ondersteuningsprofielen

Waarom worden geen intensiteit of duur van de hulp genoemd? Het is belangrijk dat er
gekeken wordt naar chronische problematiek en trajecten die sowieso meer tijd nodig
hebben. Werken de profielen ook bij Multi probleemgezinnen?

Ondersteuningsprofiel 2

We zien hier tegenstrijdige opmerkingen in de toelichting; er wordt gesproken over wel en geen
relationele problemen tussen de ouders over de opvoeding.

Ondersteuningsprofiel 3

Is bij chronische problematiek langdurige zorg mogelijk?

Ondersteuningsprofiel 10

In alle arrangementen missen we preventie, vroeghulp, voorschoolse educatie of
andere vormen van preventie.

3.

Vervoer buiten de regio en rolstoelvervoer:

Voor wie geldt deze verplichting?

Artikel 19d. Medicatiecontrole

De medicatiecontrole zou toch voor huisarts of zorgverzekering moeten zijn?
Artikel 23. Regionaal Adviesteam HS

Wie zitten er in dit regionale adviesteam? En hoe is de samenwerking met de
hulpverleningsorganisaties?
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Artikel 25. Persoonsgebonden budget (pgb)
Als iemand een persoonsgebonden budget wil hebben, wordt in eerste instantie het
onderzoek gedaan naar de hulpvraag. Dat betekent dat ook wanneer er sprake zou kunnen
zijn van een pgb, degene die het onderzoek uitvoert te allen tijde het recht heeft, om in het
belang van het onderzoek, de jeugdige en zijn ouders zonder aanwezigheid van derden te
spreken.

Waarom wordt dit recht zo specifiek genoemd? Is dit in de praktijk de norm? En
waarom hebben de ouders of de jeugdige ook geen rechten? Dit gaat echt over
veiligheid en rechten van de jeugdige en zijn ouders!
Ouders/verzorgers die dit aangaat hebben vaak al helemaal geen sociaal netwerk
meer; als er dan toch iemand is die de familie wil bijstaan, dan mag daar wel meer
respect voor zijn! En dat is in ieders belang, ook van de gemeente!
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