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Bijlage 1 bij Handreiking 

Bijlage 1 bij Handreiking bij de gewijzigde verordening Jeugdhulp 
Overzicht van adviezen Inwonersadviesraad Zwijndrecht voorzien van onze reactie 
 
Advies van de Inwonersadviesraad Zwijndrecht d.d. 3 februari 2022; 
In dit advies verwijst de adviesraad naar haar eerdere brief d.d. 2 februari 2022 en brengt ze 
adviezen van de Adviesraad Wmo&Jeugd Dordrecht en Ouderplatform ZHZ onder de aandacht 
 
Reactie op advies inwonersadviesraad Zwijndrecht 
Aanvankelijk gaf de Inwonersadviesraad aan dat haar inbreng beperkt zou zijn tot de bijeenkomsten 
van 9 november 2021 (input voor concept verordening) en 12 januari 2022 (gespreksavond voor de 
nieuwe verordening Zwijndrecht). Aanvullend was de Inwonersadviesraad alsnog in de gelegenheid 
om een inhoudelijke reactie te geven, waarvoor we hen dankbaar zijn. Ook heeft de 
Inwonersadviesraad de adviezen van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform 
ZHZ onder de aandacht gebracht. Ze geeft daarbij aan dat niet alles een op een zal aansluiten bij de 
concept-verordening van Zwijndrecht, maar geeft in overweging daar waar het wel van toepassing 
is, we er gebruik van kunnen maken. 
 
We zullen de punten uit de adviezen uit Dordrecht betrekken waar van toepassing voor Zwijndrecht. 
 
Samenhangende verordening sociaal domein 
De Inwonersadviesraad merkt op dat ze het een gemiste kans vindt dat we niet hebben gekozen 
voor een samenhangende verordening voor het hele sociale domein. 
 
Een opdracht van de raad om te komen tot een zo integraal mogelijke verordening waarbij geen 
onderscheid (meer) is tussen 18- en 18+, pakken we graag aan. Met deze verordening jeugdhulp 
sorteren we overigens voor op een integrale verordening sociaal domein, omdat we al gebruik 
hebben gemaakt van de modelverordening sociaal domein van de VNG. 
 
Aandacht voor beleveniswereld jongeren 
De Inwonersadviesraad wijst op het belang van aansluiting van de beleveniswereld van jongeren bij 
de integrale aanpak van hun problematiek. De adviesraad zou daarover graag een bepaling in de 
verordening opgenomen zien. 
 
We stellen voor om met de Inwonersadviesraad nader over dit thema in gesprek te gaan en hieraan 
in de nadere regels aandacht te besteden. We willen de nadere regels graag aan de 
Inwonersadviesraad voorleggen, voordat deze worden vastgesteld door het college. 
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Betrokkenheid bij opstellen nadere regels 
In de verordening wordt op verschillende plekken verwezen naar nadere regels die nog door het 
college kunnen worden vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bepalingen over draagkracht 
en draaglast. In de nadere regels kunnen we nader ingaan op een duidelijk wegingskader voor de 
wijze waarop de verhouding tussen draaglast en draagkracht wordt vastgesteld. We zullen daarbij 
rekening houden met het mogelijke effect op de inzet van ouders vanuit een PGB.  
In de nadere regels kunnen desgewenst meer Zwijndrechtse accenten worden aangebracht. We 
vinden het belangrijk om waardevolle inbreng voor de nadere regels te hebben en leggen de nadere 
regels daarom graag tijdig voor aan uw raad en aan de Inwonersadviesraad Zwijndrecht, voordat de 
nadere regels worden vastgesteld door het college. 
 
Voorgestelde wijzigingen in de tekst van de verordening 
De Inwonersadviesraad heeft een aantal concrete wijzigingsvoorstellen gedaan, die in de tabel 
hieronder zijn verwerkt en voorzien van een reactie. 
 

Advies / Voorgestelde wijziging Reactie op advies 
Vervangen/nuanceren van het begrip 
"zelfredzaamheid" in de verordening en in de 
dienstomschrijvingen Jeugdhulp ZHZ 

Deze wijzigingssuggestie zullen we betrekken 
bij het opstellen van de nadere regels.  
In de tekst van de verordening passen we de 
nuancering niet toe, omdat de betreffende 
artikelen waar zelfredzaamheid worden 
genoemd, de Jeugdwet citeren, dan wel 
gebaseerd zijn op de 
VNG Modelverordening sociaal domein en we 
zoveel mogelijk vasthouden aan dat landelijke 
model. De Dienstomschrijvingen Jeugdhulp zijn 
reeds vastgesteld en geldend per 1 januari 2022 
voor de gehele regio ZHZ. Het is raadzaam dat 
de verordening en Dienstomschrijvingen op 
elkaar aansluiten, teneinde 
uitvoeringsproblemen voor ouders, jongeren 
en professionals te voorkomen 

Bij een aanvraag altijd een beschikking afgeven, 
niet alleen als de cliënt erom vraagt en/of het 
juridisch nodig is voor het proces 

Met de formulering van artikel 15 lid 2 menen 
we al voldoende duidelijk te hebben 
geformuleerd dat na een aanvraag een 
beschikking volgt en ook binnen welke termijn 
ouders en jeugdigen dat kunnen verwachten 

GGZ deskundigheid in het VSWT van minimaal 
8 uur per week 

Deze suggestie zullen we meenemen in de 
gesprekken met het VSWT. Dit leent zich niet 
voor verwerking in een verordening 

Denken vanuit de jeugdige als het gaat om 
leeftijdsgrenzen en de beleveniswereld, 
ontwikkeling en mogelijkheden van jongeren 
centraal stellen 

We gaan graag nader met de 
Inwonersadviesraad in gesprek over dit 
onderwerp en verkennen graag of en hoe dit 
een plek kan krijgen in de evaluatiemomenten 
van de verordening 
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De inspanningsverplichting bij de afbakening 
van de Jeugdwet en de wet passend onderwijs 
zou eerder in het proces moeten worden 
ingebracht en in het ondersteuningsteam van 
de scholen moeten liggen 

Om ouders en jeugdigen zoveel mogelijk 
duidelijkheid te geven en te voorkomen dat 
niemand tussen wal en schip valt bij discussies 
over onderwijs en jeugdhulp, zullen we in 
artikel 5 lid 3 de inspanningsverplichting 
vervangen door "verplichting". 
In het implementatietraject van de verordening 
zullen goede afspraken met 
samenwerkingsverbanden nog belangrijker 
worden. Bij die uitwerking zullen we het 
voorstel van de Inwonersadviesraad 
meenemen 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ten 
onrechte weggelaten 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijk 
verankerd in de jeugdwet. We voegen het 
woord 'onafhankelijk' toe aan de definitie in 
artikel 1 en op de andere plekken in de 
verordening waarin naar de 
cliëntondersteuning wordt verwezen.  
 
De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen 
is wettelijk verankerd in de Jeugdwet. 
Zorgaanbieders dienen één of meerdere 
vertrouwenspersonen te hebben, waarnaar zij 
jeugdigen en hun gezin kunnen verwijzen. De 
vertrouwenspersoon is onafhankelijk, wat 
betekent dat hij/zij niet in dienst is bij de 
zorgaanbieder. Inwoners kunnen ook contact 
opnemen met het landelijke Advies en 
Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ).  
Uiteraard vinden we het belangrijk dat cliënten 
actief gewezen worden (ook door verwijzers en 
zorgaanbieders) op hun rechten en plichten, en 
de mogelijkheid zich te wenden tot een 
vertrouwenspersoon of onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Zie hiervoor artikel 10 lid 
2 en artikel 2 lid 2 

Overige wijzigingsvoorstellen uit de 
documenten van de gemeente Dordrecht voor 
zover van toepassing voor Zwijndrecht 

Diverse tekstuele wijzigingen zijn 
overgenomen, omdat deze aanscherping en 
verbeteringen aanbrachten ten opzichte van de 
eerdere versie. Een aantal wijzigingen worden 
op basis van het juridisch advies al 
doorgevoerd. Aanvullend worden wijzigingen 
doorgevoerd in:  
Artikel 1 toevoegen definitie 
woonplaatsbeginsel 
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Artikel 4 lid 3 schrappen weigeringsgrond 
Artikel 10 verduidelijking toegangsbepaling in 
het belang van ouders en jeugdigen 
Artikel 11 aanvulling met verwijzing naar 
wettelijk vertegenwoordigers 
Artikel 16 overnemen suggestie t.b.v. de 
leesbaarheid om te kiezen voor het begrip 
"passend" 
Artikel 19 tekstuele wijzigingen in het belang 
van duidelijke formuleringen voor de regels van 
pgb 

 
De wijzigingen die we aanbrengen kunt u ook teruglezen in bijlage 3 waarin de tekstuele wijzigingen 
in de verordening zijn onderstreept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


