
Reactienota zienswijzen 

Verordening jeugdhulp Renkum 2015 (Jeugdwet) 

 

1. Zienswijzen 

 

De (ontwerp) verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2015 heeft vanaf 17 september 2014 

gedurende twee weken, dus tot en met 30 september 2014, ter inzage gelegen. In het huis-aan-

huisblad Hoog en Laag van 17 september 2014 is de ter inzage legging bekend gemaakt. Ook op 

de gemeentelijke website is deze bekendmaking gepubliceerd.  

In de genoemde periode is één zienswijze ingediend. De zienswijze bestaat uit drie onderdelen. 

Hierna is de ingediende zienswijze weergegeven en van een reactie voorzien. 

 

Zienswijze 1 Onderwerp: Reactie op: Inspraak verordeningen Wmo en Jeugdhulp 

(volgnr) 

Ontvangst zienswijze 26 september 2014 

Inboeknr 132160 

 

Samenvatting zienswijze 

verordening Jeugd: pag 7: de toegang tot de laagdrempelige hulp dient geregeld te worden door 

een wetenschappelijk opgeleide deskundige. Dit voorkomt omwegen, onjuiste verwijzingen, 

tijd/geld verspilling. Het 1e oog kan de diepte en breedte van de problematiek binnen een gezin, 

buurt  beter in schatten. Ook is het handig als deze persoon weet heeft van de financiele 

hulpverlening.  

pag 7: wie ziet erop toe/monitoort de afspraken tussen jeugdhulpaanbieder en de gemeente?? 

pag9: vormen van jeugdhulp: wie zorgt ervoor dat het beeld vh aanbod + de samenwerking 

onderling van het aanbod goed zichtbaar is voor de renkumse burger? Daarnaast kan de betaalde 

medewerker onderling alsook de onbetaalde -betaalde medewerker groeien binnen de 

samenwerking en de zichtbaarheid hierin. 

 

Reactie 

Het eerste onderdeel van de zienswijze betreft de toegang tot laagdrempelige hulp door een WO 

opgeleide deskundige. 

De wet regelt deze deskundigheid in artikel 4.1.1 tweede lid en artikel 4.1.5 eerste lid. In de 

toelichting op het Besluit jeugdwet wordt in 4.5.5 hierop nader in gegaan, bedoelde deskundige 

dient een geregistreerde deskundige te zijn, ‘tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat de 

werkzaamheden zonder kwaliteitsverlies door anderen dan geregistreerde professionals kunnen 

worden uitgevoerd (explain or comply)(blz 17 toelichting op Besluit jeugdwet). Voorts zijn ook de 

eisen die aan de registratie en de kwaliteit van deskundigen worden gesteld bij wet geregeld en via 

de voor hen geldende professionele standaarden. 

Omdat de eisen met betrekking tot de deskundigheid bij de toegang door de wetgever al zijn 

geregeld, en wij deze eisen voldoende achten om de toegang goed geborgd te hebben in 

overeenstemming met hetgeen wordt gespiegeld in de zienswijze, zien wij geen aanleiding om 

deze zienswijze in de verordening of de toelichting daarop te verwerken. 



Voorts biedt de wet de mogelijkheid tot toegang via een geneeskundige, arts, die WO is opgeleid. 

Deze toegang staat in de toelichting op de verordening specifiek benoemd en uitgelegd. 

 

Ten aanzien van het tweede onderdeel van de zienswijze dat betrekking heeft op de monitoring 

van de afspraken tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp merken wij het volgende op. Als 

het de kwaliteit betreft, dan wordt deze bewaakt door de inspectie jeugdzorg die onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.  

Op het niveau van gemaakte afspraken gaan gemeenten zelf monitoren zodat kan worden 

toegezien op de juiste uitvoering van gemaakte afspraken. Daarbij moet niet uit het oog verloren 

worden dat het behandelplan tussen hulpaanbieder en cliënt niet door de gemeente gemonitord of 

getoetst mag worden. Hierop is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing 

zoals in de jeugdwet is bepaald.  

 

Ten aanzien van het zichtbaar maken van de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders merken 

wij het volgende op. Deze samenwerking is beschreven in de kadernota Sociaal Domein, en valt 

onder de regietaak die de gemeente met de decentralisatie van de jeugdzorgtaken krijgt 

Samenwerking kan niet rechtens worden afgedwongen, hiertoe moeten op uitvoeringsniveau 

afspraken gemaakt worden. Deze afspraken zijn voor een groot deel opgenomen in de contracten 

die met de aanbieders worden gesloten. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de lokale 

wijkgerichte aanpak en krijgt samenwerking op dat niveau gestalte, op basis van samenwerkende 

personen van gemeente en van jeugdhulp aanbieders. Het college zal middels nadere regels 

(artikel 2.4 van de verordening jeugdhulp) aan de inwoners van Renkum bekendmaken welke 

aanbieders van jeugdhulp zijn gecontracteerd, zodat de inwoners van Renkum weten bij wie zij, 

naast hun huisarts, terecht kunnen voor hulp.  

 

Conclusie 

Uit het vorenstaande is duidelijk dat de kwaliteit van de toegang tot (ook laagdrempelige) 

jeugdhulp voldoende is geborgd in de wet. De wetgever heeft dit duidelijk zelf willen regelen. 

Daarom zien wij geen aanleiding om in de verordening of de toelichting daarop een wijziging aan te 

brengen. 

De twee overige onderdelen van de zienswijze geven evenmin aanleiding om de verordening of de 

toelichting daarop te wijzigen omdat deze zienswijzen betrekking hebben op de uitvoering van hulp 

en niet op de toegang tot hulp via de gemeente die in de verordening geregeld. 


