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Advies verordening jeugdhulp

Geacht college,
Eind vorige week zijn we als Inwonersadviesraad gevraagd een advies uit te brengen over de
concept-verordening jeugdhulp. Evenals u vinden we het belangrijk dat de hulp en ondersteuning
aan jeugdigen en gezinnen in Zwijndrecht goed geregeld zijn. De verordening is hier een belangrijke
basis voor. Helaas is de tijd te kort om een gedegen advies uit te brengen. In het overleg dat we met
u hebben gehad op 13 september 2021 hebben we besproken dat we voldoende tijd nodig hebben
om een advies uit te brengen, 4 dagen is onvoldoende voor ons als vrijwilligers.
Onze inbreng
Verschillende leden van de Inwonersadviesraad hebben al input geleverd voor de conceptverordening op 9 november 2021. Op die datum was er een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk
Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp ZHZ, met medewerking van Bianca den Outer (zij heeft in
opdracht van de tien gemeenten de concept-verordening jeugdhulp opgesteld). Daarnaast sloten
verschillende leden aan bij de gespreksavond over de nieuwe verordening op 12 januari jl. Onze
inbreng zal beperkt blijven tot deze twee bijeenkomsten.
Advies opgesteld door de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform ZHZ
De Adviesraad Dordrecht en het Ouderplatform zijn er gelukkig wel in geslaagd een advies uit te
brengen. Zij hebben de verordening iets eerder gekregen. In het kader van de goede samenwerking
tussen de adviesraden in de regio hebben we dit advies van hen ontvangen. Graag brengen wij dit
onder uw aandacht, zie bijlagen. Wij onderschrijven hun aandachtspunten. Hun advies bestaat uit
twee delen. Aanvankelijk hebben zij op hoofdlijnen een advies uitgebracht (d.d. 17 januari 2021).
Daarna werden zij nog in de gelegenheid gesteld een aanvullend advies uit te brengen. Niet alles zal
een op een aansluiten bij de concept-verordening van Zwijndrecht. Daar waar het wel van toepassing
is, kunt u er gebruik van maken.
Met vriendelijke groeten, namens de Inwonersadviesraad,

Monique van Alphen, voorzitter
Cc Caroline van Dijk – van Drunen

