
Overzicht adviezen Adviesraden DUO op concept verordening en nadere regels Jeugdhulp
Nr. Adviesraad Advies Reactie Aanpassing 

verordening en 
nadere regels

1. Diemen
(WMO-Raad)

Dyslexiezorg (art.3.2 en art. 3.7 van de 
Verordening, art. 2.3 van de Nadere regels en art. 
3.2 van de Algemene toelichting Verordening).
Dyslexie wordt in de praktijk – is de ervaring vanuit 
de Wmo-raad en haar achterban – meestal wel, 
maar helaas niet altijd vroegtijdig op de basisschool 
herkend. Op het lager onderwijs wordt bovendien 
niet bij iedere leerling voldoende resultaat bereikt 
met de dyslexiehulp. Dat kan zijn door de mate van 
dyslexie, maar ook door een late herkenning. Dat 
kan tot gevolg hebben, dat deze leerlingen niet 
alleen een leerachterstand oplopen, maar ook aan 
het einde van de basisschool een schooladvies 
krijgen voor vervolgonderwijs, dat eigenlijk niet bij 
hun past met alle gevolgen van dien. Deze 
leerlingen hebben de dyslexiezorg ook hard nodig 
in (in ieder geval de eerste jaren) van het 
vervolgonderwijs. Ouders met een minimum 
inkomen blijken deze lessen niet te kunnen 
betalen. De kosten zijn te hoog. En dus krijgt hun 
kind geen dyslexiezorg met alle gevolgen voor 
zijn/haar toekomst. Wij vragen als Wmo-raad dan 
ook aandacht bij de gemeente voor deze 
problematiek van kinderen met ouders met een 
minimum inkomen.

De gemeente Diemen begrijpt de zorg van de WMO-
raad dat ook leerlingen op het vervolgonderwijs de 
dyslexiezorg hard nodig hebben.
De Centrale Raad van beroep1 heeft echter in een 
uitspraak van 24 oktober 20182  geoordeeld dat 
gemeenten bij de uitvoering van de Jeugdwet alleen 
verantwoordelijk zijn voor dyslexiezorg van kinderen 
met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) tussen de 7 en 
12 jaar die basisonderwijs volgden. 
De gemeente Diemen heeft de reikwijdte van deze 
jeugdhulpplicht in artikel 2.3 Nadere Regels al opgerekt 
door de hulp voor dyslexiezorg op de basisschool niet te 
begrenzen tot het kind 13 jaar is. Hierdoor kunnen 
kinderen op de basisschool die ouder zijn dan 12 jaar 
ook nog in aanmerking komen voor dyslexiezorg. 
De gemeente Diemen past n.a.v. het advies van de 
WMO-raad artikel 2.3. van de nadere regels als volgt 
aan:
Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek en/of 
behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie, indien:
a.de jeugdige zeven jaar of ouder is en op het primair 
onderwijs (basisonderwijs) zit of de jeugdige tot 13 jaar 
waarbij de behandeling op de basisschool al is gestart, 
en;

Aanpassing 
nadere regels

1 De CRvB is 1 van de 4 hoogste bestuursrechters. De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van. sociale uitkeringen ( bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of aow), 
sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.
2 ECLI:NL:CRVB:2018:3454, Centrale Raad van Beroep, 17/1040 JW (rechtspraak.nl)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3454


b.de basisschool de stappen doorlopen heeft zoals 
beschreven in de landelijke protocollen Leesproblemen 
en Dyslexie en daarbij is voldaan aan de landelijke 
criteria voor vergoede dyslexiezorg aan leerlingen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie.
Door deze aanpassing kan een jeugdige tot 13 jaar de 
behandeling voor dyslexie afmaken op het 
vervolgonderwijs,  indien de behandeling op de 
basisschool is gestart.
Ook wil de gemeente Diemen in dit kader nog wijzen op 
de hardheidsclausule van artikel 8.2., waarop in 
uitzonderlijke gevallen een beroep kan worden gedaan 
om af te wijken van de verordening.  
Voor kinderen op de Middelbare school die 
dyslexiebehandeling nodig hebben kunnen ouders met 
een minimum inkomen kunnen zich wenden tot sociale 
zaken voor een aanvraag bijzondere bijstand, die 
individueel beoordeeld wordt, maatwerk dus.
Voor een aanvraag zijn nodig:

1) Inkomensgegevens ouders, behalve als ze een 
uitkering van de gemeente hebben. De 
inkomensgrens is 140% van bijstandsniveau.

2) Noodzakelijkheid kan worden aangetoond, een 
bewijs dat dyslexiezorg nodig is.

3) Er zijn geen voorliggende voorzieningen. Een 
verklaring van school is nodig dat geen 
vergoeding mogelijk is.

4) De aanvraag moet worden gedaan voordat de 
kosten zijn gemaakt. Wel moet worden 
aangetoond hoe hoog de kosten zijn, met een 
begroting of een pro forma nota.

2. Diemen
(WMO-Raad)

Overigens geldt de kwestie van het budget van de 
ouders bij het krijgen van hulp bij meerdere 

De gemeente Diemen vindt het welzijn van jongeren 
heel belangrijk en is het met de Jongerenraad en de 

Nee 



artikelen een rol. De Jongerenraad vraagt daar ook 
aandacht voor in hun advies over de Verordening 
Jeugdhulp. Wij sluiten ons als Wmo-raad aan bij 
hetgeen de Jongerenraad over dit onderwerp zegt, 
nl. dat ook wij het erg jammer vinden dat er (nog) 
niet naar een oplossing is gekeken, opdat mensen 
die ook een klein budget hebben toch de nodige 
hulp kunnen krijgen en vragen daar ook aandacht 
voor bij de gemeente.

WMO-raad eens dat een slechtere financiële situatie 
niet mag leiden tot geen of slechte kwaliteit aan hulp. 
Dit is ook niet in de verordening opgenomen en gebeurt 
ook niet in de uitvoering. Het inkomen van ouders 
speelt geen rol bij het wel of niet krijgen van hulp. 
Daarbij draagt de gemeente Diemen (beschreven in 
artikel 4.6 van de verordening) zorg dat de lokale 
toegang en de gecertificeerde instellingen financiële 
belemmeringen voor het slagen van preventie en 
jeugdhulp vroegtijdig signaleren en waar nodig 
jeugdigen en hun ouders helpen de juiste ondersteuning 
vanuit de gemeentelijke voorzieningen – zoals 
schuldhulpverlening, inkomensvoorzieningen, 
armoedevoorzieningen te krijgen om deze 
belemmeringen weg te nemen.

3. Diemen
(WMO-Raad)

Vermaatschappelijking van de zorg en 
wijkgerichte hulp
De gemeente Diemen vindt vermaatschappelijking 
van de zorg belangrijk. In het verlengde daarvan is 
wijkgerichte zorg van belang. Dan kan je immers in 
je buurt mee blijven doen.
De Wmo-raad adviseert daarom om de SWD (St. 
Welzijn Diemen) als eerste stap bij de toedeling van 
lichte hulp vroegtijdig te betrekken en op te nemen 
in de Verordening, de toelichting en/of de nadere 
regels.

De gemeente Diemen onderschrijft het belang van 
wijkgerichte (gebiedsgerichte) zorg. In het 
jeugdhulpstelsel per 2022 is gebiedsgericht werken een 
van de pijlers. 
Bij het verwijzen naar jeugdhulp wordt ook zeker eerst 
gekeken naar wat er kan in het voorveld (de wijk) en wat 
er in het preventieve kader kan gebeuren. Het 
betrekken van de SWD ligt in lijn met de geest van het 
stelsel, waarbij zo licht als mogelijke hulp wordt ingezet 
en ook eerst naar de lokale omgeving, waaronder de 
SWD, wordt gekeken. Ook als zwaardere hulp 
noodzakelijk blijkt te zijn kan ondersteuning vanuit de 
SWD naast individuele voorzieningen bestaan. Zoals 
artikel 3.1. van de verordening omschrijft is 
specialistische hulp een aanvulling op de algemene 
voorzieningen. Samenwerking tussen alle betrokken 
partijen, kernpartners, verwijzers en lokale organisaties, 
zoals de SWD, vinden wij zeer belangrijk. Het noemen 

Nee



van specifieke partners zien wij niet als wenselijk binnen 
deze stukken. 

4. Diemen
(Jongerenraad)

Focus meer op welzijn jongeren en minder op 
budget
Het viel ons op dat in vele artikelen op het budget 
van de desbetreffende mensen in werd gegaan. Wij 
hebben begrip voor het feit dat het budget van 
mensen een rol speelt in het maken van de keuze 
qua hulp. Echter vinden wij het erg jammer dat er 
niet naar een oplossing is gekeken opdat mensen 
die ook een klein budget hebben toch de nodige 
hulp toegediend krijgen. Immers vinden wij het 
welzijn van de jongeren belangrijker de financiële 
situatie. Het zou erg jammer zijn als iemand 
geen/slechte kwaliteit aan hulp krijgt door de 
financiële situatie waarin hij/zij verkeert. Kortom, 
de focus mag volgens ons meer liggen op het 
welzijn van de jongeren.

De gemeente Diemen vindt het welzijn van jongeren 
heel belangrijk en is het met de Jongerenraad eens dat 
een slechtere financiële situatie niet mag leiden tot 
geen of slechte kwaliteit aan hulp. Dit is ook niet in de 
verordening opgenomen en gebeurt ook niet in de 
uitvoering. Het inkomen van ouders speelt geen rol bij 
het wel of niet krijgen van hulp. 
Daarbij draagt de gemeente Diemen (beschreven in 
artikel 4.6 van de verordening) zorg dat de lokale 
toegang en de gecertificeerde instellingen financiële 
belemmeringen voor het slagen van preventie en 
jeugdhulp vroegtijdig signaleren en waar nodig 
jeugdigen en hun ouders helpen de juiste ondersteuning 
vanuit de gemeentelijke voorzieningen – zoals 
schuldhulpverlening, inkomensvoorzieningen, 
armoedevoorzieningen te krijgen om deze 
belemmeringen weg te nemen

Nee

5. Diemen
(Jongerenraad)

Afstemming met andere voorzieningen minimaal 
1 jaar voor jongeren 18 jaar wordt
In de toelichting van de verordening staat 
beschreven dat er tijdig gekeken wordt met de 
jeugdigen wat er voor ze veranderd. Met tijdig 
wordt een half jaar tot 1 jaar bedoeld. Wij denken 
dat het goed is om hierbij echter minimaal 1 jaar 
aan te houden. Vooral omdat er erg veel voor de 
jeugdigen veranderd soms ook de woonsituatie.

• Dit advies heeft betrekking op hoofdstuk 4 Afstemming 
met andere voorzieningen van de verordening. De 
gemeente Diemen neemt dit het advies van de 
Jongerenraad over. De gemeente Diemen vindt het 
belangrijk om bij de afstemming met andere 
voorzieningen tijdig, minimaal 1 jaar van te voren, te 
kijken wat er verandert. Bij de meeste toelichtingen van 
de artikelen van hoofdstuk 4 staat dit al. Alleen bij 
artikel 4.5 (Afstemming maatschappelijke 
ondersteuning) stond “een half jaar voor de 18e 
verjaardag”. Deze tekst verandert in: “Deze afstemming 
start uiterlijk een jaar voor de 18e verjaardag.”

Aanpassing 
toelichting 
Verordening

6. Diemen
(Jongerenraad)

Ouder verzorgen minimaal 1 jaar voor jeugdige 18 
jaar wordt inlichten over gevolgen

• In heel hoofdstuk 4 ‘Afstemming met andere 
voorzieningen’  wordt er steeds gesproken over 

Nee



Ook vinden wij dat de ouders/verzorgers minimaal 
1 jaar van tevoren moeten worden ingelicht.

“jeugdige en zijn ouders”.  Ook de ouders worden 
ingelicht en ook vindt er met hun dan afstemming 
plaats. In de begripsbepaling is genoemd wat er onder 
ouder wordt verstaan: “ouder: gezaghebbende ouder, 
adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige 
als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt”.

7. Diemen
(Jongerenraad)

Jeugdigen ook inlichten over woningen en 
inschrijven bij eventuele woningcoöperaties
Wij adviseren deze jeugdigen ook in te lichten over 
woningen en inschrijven bij 
eventuelewoningcorporaties

De gemeente Diemen neemt dit advies over. Het advies 
heeft betrekking op artikel 4.1. lid 4: “Het college draagt 
zorg dat de lokale toegang (en de gecertificeerde 
instellingen) zich in de gevallen bedoeld in het eerste lid 
de jeugdige en zijn ouders vroegtijdig wijst op de 
eventuele veranderingen, vanaf de 18e verjaardag of na 
afloop van verlengde jeugdhulp met verblijf,  voor de 
woonsituatie, inkomen, zorgverzekering enzovoort.”
Wij voegen het advies toe aan de toelichting van dit 
artikel: “ Voor de jeugdige komen vanaf zijn 18e 
verjaardag o.a. veranderingen m.b.t. de zorgverzekering 
en het inkomen. Ook  kan de woonsituatie wijzigen 
vanaf de 18e verjaardag of na afloop van verlengde 
jeugdhulp met verblijf. Het is belangrijk dat het lokale 
team (en de gecertificeerde instellingen) de jeugdige en 
zijn ouders hier zo vroeg mogelijk op wijst en jeugdige 
bijvoorbeeld inlicht over woningen en het inschrijven bij 
eventuele woningcorporaties. In de regel zal de 
afstemming plaatsvinden als de jeugdige 16,5 jaar is.

Aanpassing 
toelichting 
Verordening

8. Diemen
(Jongerenraad)

Geef jeugdige bij de overgang naar 18 jaar een 
persoonlijke begeleider
Doordat al deze elementen veranderen voor de 
jeugdigen denken wij dat het erg prettig is voor ze 
dat ze een persoonlijke begeleider krijgen. Deze 
persoonlijke begeleider wordt dan gekoppeld aan 
een jeugdigen en helpt ze tijdens dit proces. Zij 
kunnen vragen stellen indien dit nodig is. Ook 

• De gemeente Diemen begrijpt het belang van het 
inzetten van een persoonlijk begeleider en de 
continuïteit van hulpverleners voor en na 18 jaar. We 
nemen het advies mee als aandachtspunt bij de 
ontwikkelen in het beleid rondom de overgang naar 
volwassenheid. We verwerken het nu niet in de 
verordening.

Nee



kunnen zij terecht bij hun begeleider als de 
overgang niet soepel verloopt. Vandaar zal de 
begeleider dan ook worden gekoppeld aan de 
jeugdigen voor een tijd na dat de jeudige 18 jaar is 
geworden. 18 jaar worden is namelijk eng en kan al 
gauw erg ingewikkeld worden dus zowel voor 
ouders/verzorgers en de jeugdigen zou dit erg goed 
kunnen helpen bij dit spannende proces.

Suzanne neemt op 29 september deel aan regionale 
sessie over dit thema. Hierbij zijn verwijzers, 
zorgaanbieders en beleidsmedewerkers van 
verschillende domeinen (Jeugd, Wmo, Participatie en 
inkomen) aanwezig. Dit punt zal zij ook daar agenderen. 

9. Diemen
(Jongerenraad)

Neem medewerking van de ouders op in de 
verordening dmv het opstellen van een 
familiegroepsplan
Wat volgens ons ontbreekt in de verordening 
jeugdhulp is de medewerking van de ouders. Wij 
zijn een groot voorstander van een 
familiegroepsplan in stabiele gezinnen. En wij 
hopen dat het opstellen van een familiegroepsplan 
wachttijden dragelijker kan maken voor de 
gezinnen. Maar ook in gezinnen ouders meer 
begeleiding nodig hebben denken wij dat het zeker 
de moeite waard is. Wij vinden daarom ook dat dit 
extra aandacht verdient.  

• De gemeente Diemen is het met de Jongerenraad eens 
dat de medewerking van ouders belangrijk is. Er wordt 
in de hele verordening dan ook steeds gesproken over 
“jeugdige en/of zijn ouders”. Het familiegroepsplan is 
ook een onderdeel van de verordening en staat 
genoemd in artikel 3.5. lid 7.  

Nee

10. Diemen
(Jongerenraad)

Hoe worden de “beoogde resultaten” bijgehouden
In artikel 3.4 wordt gesproken over de ‘beoogde 
resultaten’, wij vragen ons alleen af waarop de 
mate van de resultaten die worden geboekt 
worden bijgehouden.

• Resultaten bijhouden is een belangrijk onderdeel van 
een hulpverleningstraject.  In artikel 3.5 lid 6 staat 
hierover bijvoorbeeld opgenomen: “In het integraal plan 
worden afspraken opgenomen over het moment en de 
wijze waarop de resultaten van het integraal plan met 
de jeugdige en/of zijn ouders, het lokale team en de 
jeugdhulpaanbieder besproken worden.”
In de toelichting van artikel 3.5 lid 6 verwijderen we 
“kunnen”, om aan te geven dat de resultaten in het 
integraal plan moeten worden bijgehouden: “ In het 
integraal plan worden beoogde resultaten 
geformuleerd: wanneer worden door wie welke 

Aanpassing 
toelichting 
Verordening



resultaten behaald. De jeugdige en/zijn ouder maken in 
het integraal plan afspraken om na een bepaalde tijd de 
resultaten met het lokale team, de eventueel betrokken 
jeugdhulpaanbieders en/of anderen te bespreken en zo 
het integraal plan te evalueren.”

11. Diemen
(Jongerenraad)

Betrek de jeugdige actiever en laat ze zelf ook met 
ideeën komen over de manier waarop zij denken 
het beste geholpen te kunnen worden
Wat ons ook opviel, is dat er wel gesprekken 
worden aangegaan met de jeugdige zelf, maar 
nergens staat dat de jeugdige zelf ook een idee kan 
geven van de manier waarop hij/zij denkt dat hij 
het best geholpen kan worden. Het betrekken van 
de betreffende persoon lijkt ons essentieel. Op 
deze manier zal de jeugdige, naar onze mening 
meer motivatie krijgen om het probleem aan te 
pakken.

• De gemeente Diemen is het eens met de Jongerenraad 
dat het heel belangrijk is dat de jeugdige actief 
betrokken wordt en zelf ideeën kan inbrengen. De 
jeugdige heeft daarom ook een rol bij het opstellen van 
het integraal plan. Het gesprek voeren en samen het 
integraal plan opstellen (artikel 3.5) heeft juist de 
bedoeling dat jeugdigen (en ouders) betrokken zijn en 
zelf mee richting kunnen geven. 

Nee

12. Diemen
(Jongerenraad)

Geef de mogelijkheid om als vertrouwenspersoon 
ook iemand aan te kunnen wijzen die 
ervaringsdeskundige is
In de verordening wordt ook gesproken over een 
vertrouwenspersoon. Wij zouden het een goed 
idee vinden om hiervoor een persoon aan te wijzen 
die zelf ooit in zijn leven door hetzelfde probleem is 
gegaan als de persoon die er nu doorheen gaat. 
Immers zou de persoon die boven het probleem op 
is gekomen een goede steun zijn voor degene die 
nog met het probleem dealt. De persoon die nu 
met het probleem dealt, zal zich begrepen voelen, 
hierdoor zal het proces van de hulp ook versneld 
worden. Naar onze mening snapt niemand de 
persoon met een probleem beter dan een persoon 
die ooit hetzelfde heeft meegemaakt. Vaak zullen 

• Op basis van de Jeugdwet moet de gemeente Diemen 
zorgen voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
Dit is ook in de verordening opgenomen in artikel 6.2. 
De gemeente Diemen volgt de ontwikkelingen rondom 
de inzet van ervaringskundigheid en JIM (Jouw 
Ingebrachte Mentor) en bekijkt wat de mogelijkheden 
hiervoor zijn in Diemen. 

Nee



mensen die boven een probleem op zijn gekomen 
bereid zijn om anderen die nu in die situatie 
verkeren vrijwillig te helpen. Dit zal het probleem 
met het budget ook deels oplossen.

13. Diemen
(Jongerenraad)

termijn in artikel 3.7 lid 4 aan van 6 maanden naar 
1 maand
In artikel 3.7 4 wordt vermeld dat ‘De geldigheid 
van het besluit kan vervallen wanneer de 
jeugdhulpaanbieder niet binnen zes maanden na 
het afgegeven van het besluit is gestart met zorg.’ 
Zes maanden lijkt ons alleen veel te lang voor 
jeugdigen die hulp nodig hebben. Er zal naar onze 
mening al na maximaal 1 maand ingegrepen 
moeten worden (als de ernst van de situatie eist 
dat dit korter is dan is dit noodzakelijk). 

• Wij gaan ervanuit dat de Jongerenraad artikel 2.1 lid 3 
van de nadere regels bedoeld: “Het besluit kan 
ingetrokken worden, wanneer de jeugdhulpaanbieder 
niet binnen zes maanden na het afgeven van het besluit 
gestart is met de zorg.”
Dit artikel betekent niet dat er 6 maanden gewacht mag 
worden met het bieden van hulp. Dit artikel geeft aan hoe 
lang een besluit dat is afgegeven geldig is. In de 
toelichting staat: “Wanneer bij het afgeven van een 
besluit nog niet bekend is welke jeugdhulpaanbieder 
betrokken wordt, dient de jeugdige en/of zijn ouders 
binnen zes maanden een jeugdhulpaanbieder te vinden, 
zich daar te melden en de jeugdhulpaanbieder gestart te 
zijn met de zorg. De jeugdhulpaanbieder meldt de start 
van de zorg aan de gemeente. Wanneer de 
jeugdhulpaanbieder niet binnen zes maanden gestart is, 
kan het besluit ingetrokken worden. De gemeente is van 
mening dat na die periode de omstandigheden binnen 
het gezin dusdanig gewijzigd kunnen zijn dat een nieuw 
gesprek noodzakelijk is om de ondersteuningsbehoefte 
opnieuw vast te stellen.“
De gemeente Diemen is het eens dat zes maanden te lang 
is om te wachten op ondersteuning. In het zogenaamde 
regionale administratieprotocol, waar onder andere 
specifieke afspraken over termijn worden gemaakt, is 
afgesproken met zorgaanbieders dat zij binnen zes 
weken moeten starten met de jeugdhulp.

Nee

14. Diemen
(Jongerenraad)

Pas de evaluatieperiode van de verordening aan 
naar om de 3 maanden

• De gemeente Diemen deelt de mening van de 
Jongerenraad dat het belangrijk is om steeds in de gaten 

Nee



In artikel 8.3 wordt verteld dat er een evaluatie van 
de verordening na 3 jaar zal plaatsvinden. Het lijkt 
ons belangrijk dat dat er juist steeds tijdelijke 
evaluaties zullen plaatsvinden. Ons voorstel is dat 
er bijvoorbeeld om de 3 maanden wordt vergaderd 
over hoe de stand van zaken dan is qua de 
verordening. Er zullen namelijk in de praktijk altijd 
wel verbeterpunten zijn, het lijkt ons essentieel dat 
deze verbeterpunten dan ook steeds worden 
opgenomen in de verordening. 

te houden of de verordening en de nadere regels nog 
passend zijn. Gezien het veranderde stelsel zijn er 
daarom ook een aantal bepalingen verplaatst vanuit de 
verordening naar de nadere regels, zodat deze 
bepalingen indien nodig makkelijker kunnen worden 
aangepast. 
De evaluatie waar in de verordening naar wordt 
verwezen is een formele evaluatie. Het is in de praktijk 
niet mogelijk om elke 3 maanden de verordening 
formeel te evalueren. Daarnaast heeft een verordening 
ook langer de tijd nodig om effect te laten zien. Wel 
hebben Beleid en uitvoering in Diemen wekelijks contact 
over de uitvoering van het stelsel en hoe de verordening 
werkt in de praktijk. 

15. Diemen
(Jongerenraad)

Leg het contact vast met de ouders/verzorgen van 
de meeste kwetsbare jeugdigen
Wij als jongerenraad maken ons zorgen over de 
meest kwetsbare jeugd. We hopen daarom dat het 
stelsel de meest kwetsbaren goed kan monitoren 
en de juiste hulp voor ze kan aanbieden.
Wij adviseren daarom ook goed en nauw contact 
vast te leggen met de ouders/verzorgers van deze 
groep jeugdigen. 

• De gemeente Diemen wil graag goed contact 
onderhouden met jeugdigen en ouders/verzorgers. 
Inwoners zijn onze spiegel en ons klankbord. De 
feedback van jeugdige en ouders/verzorgers is 
essentieel voor een goede integrale werkwijze en leert 
ons hoe wij onze werkwijzen kunnen verbeteren. Zowel 
beleidsmatig als uitvoerend. We ontvangen de feedback 
onder andere middels een 
clienttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek kunnen 
inwoners reageren op hun ervaring met de 
toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van 
ondersteuning en hoe de ondersteuning bijdraagt aan 
gezond en veilig opgroeien, zelfredzaamheid en 
participatie. 

Nee

16. Ouder-Amstel Het valt op dat bij elke paragraaf het college kan 
komen tot nadere ingrepen of beslissingen. In 
welke mate kan, mag een bestuurder op de stoel 
gaan zitten van een hulpverlenende instantie? Is 

Formeel, bij wet, is het  college het orgaan dat bepaalt 
of een jeugdige ondersteuning krijgt. In de praktijk is 
deze taak uitbesteedt en gemandateerd aan andere 
onderdelen uit de organisatie (bijvoorbeeld het Sociaal 

Nee



deze mogelijkheid puur budgettair of procesmatig 
inhoudelijk?

Team of het Zorgadviespunt). In overleg met de 
jeugdige/het gezin volgt er een toekenning.
De bevoegdheid van het college kan in extreme gevallen 
nodig zijn om in te grijpen, bijvoorbeeld in het geval van 
ernstige dreigende onveiligheid.
In de verordening wordt aangegeven dat het college bij 
bepaalde artikelen nog “nadere regels” kan stellen. 
Nadere regels zijn ter uitwerking van het kader dat in de 
verordening wordt gecreëerd. In de nadere regels mag 
niets worden bepaald dat in strijd is met de verordening 
en het mogen ook geen nieuwe regels zijn. De nadere 
regels zijn nog steeds op algemeen niveau en gaan niet 
over een individuele casussen. De zorg wordt uitgevoerd 
door de zorgprofessionals en die gaan over individuele 
casussen. 

17. Ouder-Amstel In artikel 5 komt het PGB aan de orde. Naar onze 
mening kan de tekst de indruk wekken dat de 
gemeente een ontmoedigingsbeleid ten aanzien 
van het PGB voert, terwijl een PGB ook veel 
voordelen kan hebben voor de kwaliteit van zorg, 
bij voorbeeld om dat de zorg flexibeler ingezet kan 
worden. We willen u vragen de tekst hierop aan te 
passen.

Uit het advies begrijpen we dat de adviesraad te tekst 
van de artikelen in paragraaf 5 (Aanvullende regels 
Persoonsgebonden Budget) wil aanpassen om PGB niet 
te ontmoedigen: 
De gemeente Ouder-Amstel heeft niet de intentie om 
een ontmoedigingsbeleid te voeren. 
De opgenomen tekst sluit aan bij wetgeving en 
jurisprudentie. Daarin is opgenomen dat een PGB kan 
worden aangevraagd, mits gemotiveerd. Het is van 
belang dat de gemeente kan beoordelen of ouders in 
staat zijn een PGB te beheren om bijvoorbeeld 
problemen in de zorgcontinuïteit of financiële 
problemen in het gezin te voorkomen. Een toets daarop 
is niet bedoeld als ontmoediging wel als borging van het 
goed verlopen van de zorg.
Met de opgenomen tekst sluit de gemeente aan bij de 
Jeugdwet,  waarin is opgenomen wanneer een jeugdige 
en/of zijn ouders in aanmerking komen voor een pgb. 

Nee



Onderdeel daarvan is een motivatie waarom het aanbod 
van zorg in natura niet voldoet. Artikel 8.1.1 Jeugdwet, 
wetten.nl - Regeling - Jeugdwet - BWBR0034925 
(overheid.nl)
De gemeente Ouder-Amstel neemt het advies om de 
tekst aan te passen niet over.

18. Ouder-Amstel In een verordening als deze moeten de tarieven 
van een PGB genoemd worden. Ook de controle 
momenten van de financiers moeten hierin worden 
opgenomen. Het PGB mag niet het gevoel of 
intenties hebben van geld verschaffen. Wordt er 
gewerkt met facturen? Wij missen de tarieven van 
de zorg in natura. Het is verhelderend om beide 
tarieven te publiceren. Uit ervaring is bekend dat er 
dan grote budgettaire verschillen zichtbaar 
worden.

Als er sprake is van een pgb neemt de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) de financiële uitvoering op zich 
volgens het zogenaamde trekkingsrecht. Dit houdt in dat 
de gemeente het pgb niet op de bankrekening van de 
budgethouder stort, maar op rekening van de SVB. 
Budgethouders geven de SVB opdracht voor betalingen 
aan hun zorgverleners. De budgethouder laat via 
declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel 
ondersteuning is geleverd en de SVB zorgt vervolgens 
voor de uitbetaling van de zorgverlener. De niet bestede 
pgb bedragen worden door de SVB na afloop van de 
verantwoordingsperiode terugbetaald aan de 
gemeente. 
Tarieven voor zorg in natura zijn contractafspraken die 
vaak wijzigen en waarvan openbaarmaking niet past in 
een verordening. Daarnaast is er voor de hoog 
specialistische jeugdzorg vanaf 2022 een lumpsum. Dat 
betekent dat volgens contractafspraken de 
zorgaanbieders maandelijks een bedrag ontvangen en 
daarvoor jeugdigen ondersteunen. De zorg is daarmee 
niet meer gekoppeld aan een tarief per zorgvorm. 

Nee

19. Ouder-Amstel Als laatste willen wij opmerken dat de gebruikte 
taal in de verordening voor veel inwoners van de 
gemeente niet eenvoudig te begrijpen is. Komt er 
nog een andere versie van de verordening?

De taal van de verordening is inderdaad niet eenvoudig, 
dit heeft te maken met de juridische taal van wet- en 
regelgeving. Er komt geen andere versie van de 
verordening. Wel nemen we in het collegevoorstel op 
om een publieksversie van de Verordening en Nadere 

Nee

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2021-07-01


Regels op te stellen en te publiceren op de gemeente 
website.

20. Uithoorn In artikel 2.2 van de nieuwe verordening wordt 
gesproken over de gemeenschappelijke toegang. In 
lid 4 wordt aangegeven dat ook het Sociaal Team 
een toegang is.
Het PPSD adviseert om de melder aan te geven wie 
de regie gaat voeren over het traject, tevens 
adviseert het PPSD om de melder aan te geven wie 
de beslissing neemt over een eventueel traject.

De gemeente Uithoorn begrijpt het advies van het PPSD 
dat het voor de melder/het gezin duidelijk moet zijn wie 
de regie/coördinatie voert. Dit is een aandachtspunt dat 
mee wordt genomen bij het opstellen van de nieuwe 
beleidsregels.
Op grond van het gesprek en het integraal plan dat 
samen met de jeugdige en zijn ouders wordt opgesteld, 
neemt de verwijzer (gemandateerde professional) de 
beslissing dat er hulp wordt ingezet. Vervolgens is het 
aan de zorgaanbieder,  in samenspraak met jeugdige en 
zijn ouders, om in het behandelplan het verdere traject 
vorm te geven. Dit kader is opgenomen in de 
verordening en de nadere regels. We nemen de 
communicatie hierover ook mee als aandachtspunt voor 
de beleidsregels. 

Nee

21. Uithoorn In art. 2.2 wordt aangegeven dat de gemeente 
werkt via één gezin, één plan en één regisseur 
principe. Het PPSD adviseert om in een vroeg 
stadium aan te geven wie de regie gaat voeren.

De gemeente Uithoorn neemt ook het advies van het 
PPSD mee als aandachtspunt dat het in een vroeg 
stadium voor de jeugdige en zijn ouders duidelijk moet 
zijn wie de regie voert, bij het opstellen van de nieuwe 
beleidsregels.

Nee

22. Uithoorn Artikel 3.2 de Dylsexiezorg. Het PPSD heeft 
inmiddels begrepen dat kinderen alleen voor deze 
zorg in aanmerking komen tot hun 13de levensjaar, 
hierna wordt het een verantwoordelijkheid van de 
ouders. 
Het PPSD adviseert om lid 2 met betrekking tot de 
nadere regelstelling, deze ook met maatwerk te 
gebruiken voor jongeren die ouders zijn dan 13 

De gemeente Uithoorn begrijpt de zorg van het PPSD 
dat ook leerlingen die ouder zijn dan 13 jaar en/of op 
het vervolgonderwijs zitten ook dyslexiezorg nodig 
hebben.
De Centrale Raad van beroep3 heeft in een uitspraak van 
24 oktober 20184  geoordeeld dat gemeenten bij de 
uitvoering van de Jeugdwet alleen verantwoordelijk zijn 

Aanpassing 
nadere regels

3 De CRvB is 1 van de 4 hoogste bestuursrechters. De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van. sociale uitkeringen ( bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of aow), 
sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.
4 ECLI:NL:CRVB:2018:3454, Centrale Raad van Beroep, 17/1040 JW (rechtspraak.nl)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3454


maar door omstandigheden niet in het traject van 
de Dyslexiezorg zijn opgenomen.

voor dyslexiezorg van kinderen met EED tussen de 7 en 
12 jaar die basisonderwijs volgen. 
De gemeente Uithoorn heeft de reikwijdte van deze 
jeugdhulpplicht in artikel 2.3 Nadere Regels al  opgerekt 
door de hulp voor dyslexiezorg op de basisschool niet te 
begrenzen tot het kind 13 jaar is. Hierdoor kunnen 
kinderen op de basisschool die ouder zijn dan 12 jaar 
ook nog in aanmerking komen voor dyslexiezorg. 
De gemeente Uithoorn past n.a.v. het advies van het 
PPSD artikel 2.3. van de nadere regels nog als volgt aan:
Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek en/of 
behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie, indien:
a.de jeugdige zeven jaar of ouder is en op het primair 
onderwijs (basisonderwijs) zit of de jeugdige tot 13 jaar 
waarbij de behandeling op de basisschool al is gestart, 
en;
b.de basisschool de stappen doorlopen heeft zoals 
beschreven in de landelijke protocollen Leesproblemen 
en Dyslexie en daarbij is voldaan aan de landelijke 
criteria voor vergoede dyslexiezorg aan leerlingen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie.
Door deze aanpassing kan een jeugdige tot 13 jaar de 
behandeling voor dyslexie afmaken op het 
vervolgonderwijs,  indien de behandeling op de 
basisschool is gestart.
Ook wil de gemeente Uithoorn in dit kader nog wijzen 
op de hardheidsclausule die in artikel 8.2. van de 
verordening staat. 

23. Uithoorn In artikel 3.5 lid 4 wordt aangegeven dat het 
ondertekende plan wordt opgeslagen de 
gemeentelijke administratie. Het PPSD adviseer om 
hier heel zorgvuldig mee om te gaan en slecht een 

De gemeente Uithoorn is het met het PPSD eens dat er 
heel zorgvuldig met het ondertekende plan dient te 
worden omgegaan. Het advies nemen we over en in de 
toelichting van artikel 3.5 lid 4 wordt het volgende 
aangepast: 

Aanpassing 
toelichting 
Verordening



beperkt aantal medewerkers toegang te geven tot 
deze applicatie.

“Het (ondertekende) integraal plan kan worden 
opgeslagen door het lokale team als onderbouwing en 
toelichting op het besluit om te komen tot de inzet van 
specialistische jeugdhulp, dan wel dat het in de vorm van 
een gespreksverslag of eigen ondertekende 
documentatie van het lokale team gebeurt die deze 
inhoud weergeeft. Enkel geautoriseerde medewerkers 
van de lokale toegang hebben toegang tot het 
opgeslagen integraal plan.
Het integraal plan blijft eigendom van het gezin en kan 
ook na toekenning aangepast en bijgesteld worden.”

24. Uithoorn In artikel 4.3 t/m 4.6 wordt aangegeven dat het 
College zorgdraagt voor een aantal 
zaken/randvoorwaarden. Het PPSD adviseert om 
expliciet aan te geven waar al zorg voor is gedragen 
en wanneer de andere zaken geregeld worden. Het 
lijkt dat de gemeentelijke toegang hier een grote 
rol moet spelen, dit vraagt veel van de 
medewerker, het advies hier is om de “sterkste 
medewerkers- enT-shaped-professionals’- de 
eerste gesprekken te laten voeren.

Het PPSD adviseert om expliciet aan te geven waar het 
college al zorg voor heeft gedragen en wanneer andere 
zaken worden geregeld. De verordening schept een 
kader en daarin past het niet om op te nemen wat er is 
gedaan en wat er nog moet gebeuren. Dit advies ziet toe 
op de uitvoering en het zijn de gemandateerde 
professionals die hier namens het college zorg voor 
dragen.  
De gemeente Uithoorn beaamt dat de gemeentelijke 
toegang een grote rol speelt en dat gebeurt middels een 
integrale toegang. In de nadere regels in artikel 2.5 
(Kwaliteitseisen toegang lokale teams) wordt in lid 2 
aangegeven dat  “de professionals beschikken over de 
relevante deskundigheid volgens landelijke 
professionele richtlijnen, minimaal een SKJ-registratie.” 
De verdere kwalificatie van medewerkers past binnen 
het personeelsbeleid en niet binnen de verordening.

Nee

25. Uithoorn In de huidige verordening is er sprake van een opt-
out-regeling; het college neemt dan het besluit 
enkel op aanwijzing van de jeugdhulpaanbieder. In 
de voorliggende verordening is deze optie 

In de opt-out regeling staat: “Wanneer een jeugdige 
en/of zijn ouders zwaarwegende bezwaren hebben 
tegen de betrokkenheid van de lokale toegang bij de 
toetsing van het perspectiefplan kunnen zij gebruik 
maken van een opt-out-regeling; het college neemt dan 

Nee



verdwenen. Het PPSD adviseert om deze optie 
weer op te nemen.

het besluit enkel op aanwijzing van de 
jeugdhulpaanbieder.”
In de huidige verordening is deze opt-out regeling 
opgenomen, omdat er ook bij de verwijzing door de 
huisarts, jeugdarts of medisch specialist, altijd een toets 
hiervan moet plaatsvinden door het lokale team. 
Dit lid (artikel 3.4. lid 5 in nieuwe concept verordening) 
is echter gewijzigd. Bij externe verwijzing door de 
huisarts, jeugdarts of medisch specialist, is er geen toets 
door het lokaal team nodig. Het ‘signaal van de 
betrokken jeugdhulpaanbieder’ is voldoende. De opt-
out regeling is daarmee overbodig geworden. 

26. Uithoorn Ook adviseert het PPSD om de rol van een 
onafhankelijk klantondersteuner extra te 
benadrukken in de gesprekken. 

De gemeente Uithoorn is het met het PPSD eens dat het 
belangrijk is om jeugdige en ouders goed te wijzen op de 
rol van een onafhankelijke cliëntondersteuner. 
We nemen dit advies mee als aandachtspunt in de 
beleidsregels en zullen in de beleidsregels i.i.g. opnemen 
dat de medewerkers van lokale toegang de 
jeugdige/ouders informeren over het aanbod 
onafhankelijke cliëntondersteuning.

Nee


