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Inspraakreacties op Verordening Jeugdhulp 

2019 
Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 

 
Algemeen advies gezamenlijke adviesraden 
 

1. leesbaarheid van de stukken voor de burger  
 

Wij zullen uw advies om te komen tot een leesbaarder 
document onderzoeken. Wij erkennen dat de tekst 
moeilijk leesbaar is. Vanwege de juridische status van 
dit document vraagt dit om een zorgvuldige 
overweging naar de mogelijkheden rondom deze 
vraag. We zullen de ASD’s vroegtijdig bij dit onderzoek 
betrekken.    

n.v.t. 

2.  Uitgebreide aandacht voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning gedurende het hele proces 
van aanvraag tot beslissing en uitvoering.  
 

Het betreffende artikel (artikel 4) is niet beperkend 
opgesteld en hoeft daarom ook niet te worden 
uitgebreid op basis van uw advies. 
Cliëntondersteuning is als algemene voorziening altijd 
beschikbaar voor alle inwoners.  

n.v.t. 

3. Het instellen van nadere regels dient tot een 
minimum beperkt te worden.  
 

Een groot aantal nadere regels is overgebracht van 
nadere regels jeugdhulpnaar de verordening 
jeugdhulp. Het besluit nadere regels is dan ook ten 
opzichte van de vorige versie beperkt. 

n.v.t. 
U ontvangt de nadere regels ter 
informatie. 

4. Evaluatie van de dienstverlening en 
cliëntervaringen naar aanleiding van de procedure.  
 

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. 
Dit jaar wordt het kwantitatieve onderzoek verrijkt 
met een kwalitatieve aanpak. De dienstverlening is 
een vast onderdeel in deze onderzoeken. 

n.v.t. 

5. De de-bureaucratisering verloopt langzamer dan 
gehoopt. 

De-bureaucratisering heeft op diverse plekken in onze 
organisaties de aandacht. In het Actieplan 2018-2019 
(onderdeel van de Toekomstagenda Sociaal Domein 
2022 Maastricht-Heuvelland), waarover u ons 

n.v.t. 
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Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 

eveneens geadviseerd heeft, is opgenomen dat ‘1 
gezin/1 plan’ en ‘doorbreek de patronen’ de 
belangrijkste projecten zijn op het vlak van  
deregulering. Deze projecten zijn nog in de planfase 
en dienen geprioriteerd opgepakt te worden. De EVI 
aanpak is een significant onderdeel van de verdere 
uitwerking.. 

6. Aandacht voor privacy, niet alleen de verplichte 
“regels” maar ook in de benadering van en 
contacten met de cliënt/burger.  

Binnen onze organisaties heeft de AVG een hoge 
prioriteit. 

n.v.t  

 
Advies ASD Gemeente Maastricht  
 

1. Inhoudsopgave en tekst van de Verordening 
synchroniseren 

In de definitieve versie van de verordening is dit 
gebeurd. 

Inhoudsopgave en nummering 
artikelen. 

2. Toevoegen aan preambule “gezien de adviezen van 
de regionale Adviesraden Maastricht-Heuvelland 

Dit wordt toegevoegd. Toegevoegd aan preambule “gezien 
de adviezen van de regionale 
Adviesraden Maastricht-
Heuvelland” 

3.  De lange zin in de preambule tekstueel aanpassen 
ivm leesbaarheid 

Dit wordt aangepast. Aangepaste zin in preambule. 

4.  In de preambule bij de overwegingen 
“jurisprudentie en de ervaringen van de afgelopen 
periode toevoegen” 

Dit advies wordt niet overgenomen. Jurisprudentie en 
ervaringen van eerdere periode geven invullen aan 
hetgeen is vermeld bij de overwegingen. Het zijn 
procesmatige termen die niets toevoegen aan de 
inhoudelijke onderdelen die genoemd zijn als pijlers 
van het Wmo-beleid. 
 

n.v.t 
 
 
 
 
 

5. Opstellen van een publieksversie naar model van 
de “omgekeerde verordening” van Stimulansz 

Wij zullen uw advies om te komen tot een leesbaarder 
document onderzoeken. Wij erkennen dat de tekst 
moeilijk leesbaar is. Vanwege de juridische status van 
dit document vraagt dit om een zorgvuldige 

n.v.t. 
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Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 
overweging naar de mogelijkheden rondom deze 
vraag. We zullen de ASD’s vroegtijdig bij dit onderzoek 
betrekken.   
.   
 

6. De raad de kaders te laten opstellen voor de 
Nadere Regels 

De verordening vormt het kader voor de nadere 
regels. Met het vaststellen van de verordening is dit 
gevraagde kader dus opgesteld. Overigens is één van 
de aanleidingen om te komen tot een geactualiseerde 
verordening het terugdringen van nadere regels. 

n.v.t. 

7. Een hardheidsclausule opnemen incl. een definitie        Aan de verordening zal een hardheidsclausule 
worden toegevoegd. 
      

In artikel 32 is een 
hardheidsclausule toegevoegd. 

8. Aan artikel 3, lid 2, het woord ‘schriftelijk’ 
toevoegen, conform Verordening Wmo 

Dit advies  nemen wij niet over. De keuze om niet 
standaard schriftelijk te reageren is toegelicht in de 
was-wordt tabel bij de concept-verordening:” 
De melding wordt vaak door een derde gedaan. Het 
schriftelijk bevestigen hiervan leidt tot onnodige 
administratieve ballast. In de uitvoering wordt de 
melding wel geregistreerd zodat de melding bekend is 
en gevolgd kan worden. 

n.v.t. 

9. Toevoegen aan artikel 4 “Het college wijst de 
aanvrager voor het onderzoek op de mogelijkheid 
gebruik te maken van cliëntondersteuning of 
haar/zijn eigen sociale netwerk, waarbij het belang 
van de cliënt uitgangspunt is. 

Dit advies wordt overgenomen. De huidige tekst van 
de concept-verordening legt overigens geen beperking 
op in die zin dat cliëntondersteuning uit het eigen 
sociaal netwerk niet mogelijk zou zijn. Daarin is geen 
aanpassing nodig. In de toelichting van het artikel 
zullen wij verwijzen naar de contourennota 
“onafhankelijke cliëntondersteuning Maastricht-
Heuvelland” waarin wordt ingegaan op niet-
beroepsmatige en informele cliëntondersteuning. 
Centraal staat wat het beste past bij de cliënt. Dit 
betekent dat ook informele cliëntondersteuners aan 

Toelichting artikel 4 aanpassen. 
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Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 

mogen schuiven bij het keukentafelgesprek.  

10. Aan artikel 7a, lid 2, toe te voegen dat de 
gemeenteraad hier kaders voor stelt. 

De verordening vormt het kader voor de nadere 
regels. Met het vaststellen van de verordening is dit 
gevraagde kader dus opgesteld. Overigens is één van 
de aanleidingen om te komen tot een geactualiseerde 
verordening het terugdringen van nadere regels. 

n.v.t. 

11. Specificeren van de term periodiek in artikel 10, lid 
1 en 2. 

In de nadere regels is dit gespecificeerd aan de hand 
van het uitgangspunt “maatwerk”. 

n.v.t. 

12. Artikel 14A, lid 2, schrappen gesloten jeugdhulp en 
GI als mogelijke ondersteuner bij PGB. 

Dit advies nemen wij over voor wat betreft het 
schrappen van gesloten jeugdhulp als mogelijke 
ondersteuner bij PGB. In het kader van een 
jeugdbeschermingsmaatregel kan de voogdij worden 
toegewezen aan de GI. In deze rol is het wel van 
belang dat zij ondersteuning bieden bij PGB. Vandaar 
dat GI niet wordt geschrapt  

Artikel 14A, lid 2, schrappen 
gesloten jeugdhulp als mogelijke 
ondersteuner bij PGB. 

13. In artikel 14 opnemen recente jurisprudentie 
inzake kwaliteitsoordeel PGB hulp 

Deze suggestie nemen we over. 
 

ja 

14. Schrappen artikel 14B, lid 2.b. Dit artikel blijft gehandhaafd.  advies is het wel  te 
laten staan en in de toelichting op te nemen dat het 
met name georganiseerd openbaar vervoer en andere 
vergelijkbare zaken betreft. 

De toelichting artikel 14B, lid 2.b. 
aanpassen 

15. Artikel 14B,2.f. schrappen en vervangen door een 
bepaling die een objectievere toets inhoudt. 

Dit wordt in de verordening niet aangepast. In de 
uitvoering zal wel iets van een toetsingskader moeten 
bestaan. Maar voorstel is dit niet op het niveau van de 
verordening vast te leggen. Ultieme toets ligt bij de 
rechter. 

n.v.t. 

16. Artikel 19 toezichthoudend ambtenaar vervangen 
door meldingsambtenaar. 

Deze suggestie nemen we over. ja 

17. Artikel 21 toevoegen regels herziening, intrekking 
en terugvordering voor zorgaanbieders. 

Dit advies wordt niet overgenomen. Dit artikel (met 
uitzondering van lid 7) omschrijft rechten en plichten 
van de cliënt indien deze een PGB en/of 
maatwerkvoorziening in ZIN of financiële 

n.v.t. 
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tegemoetkoming ontvangt. Voorwaarden ten aanzien 
van zorg- en hulpverleners en/of zorg- en 
hulpverlenende instanties worden op andere plaatsen 
geregeld, onder andere overeenkomsten en 
contracten. Die documenten vormen de juridische 
basis waarin onder andere kwaliteitseisen en sancties 
worden geregeld. 

18. De integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht 
en jongeren en hun ouders benoemen in artikel 23 
betrekken van ingezetene bij beleid. 

Dit advies wordt niet overgenomen. Indien hiertoe 
over zou worden gegaan, zullen omwille van correcte 
informatievoorziening alle adviesraden genoemd 
moeten worden in de verordening. Wij stellen voor dit 
niet te doen. Dit omdat een eventuele naamwijziging 
of opheffing dan moet leiden tot aanpassing van de 
verordening. Wij stellen voor vast te houden aan de 
huidige werkwijze. 

n.v.t. 

19 De Verordening niet gebruiken als de meetlat 
waarlangs elke vraag om zorg en ondersteuning 
van burgers in de regio Maastricht-Heuvelland 
wordt gelegd. Dan zou het een hulpmiddel zijn om 
bureaucratie en budget overeind te houden. De 
aard van de beperkingen en de mogelijkheden van 
de aanvrager zelf dienen de leidraad te zijn bij het 
beoordelen van de vraag om zorg en 
ondersteuning. 

Dit onderschrijven wij. De verordening biedt 
voldoende ruimte voor maatwerk en het centraal 
stellen van de burger en diens mogelijkheden en 
beperkingen. 
 

n.v.t. 

20 Tussentijdse evaluatie van de Verordening Dit is opgenomen in artikel 31 van de verordening. n.v.t. 

21 Diverse typefouten 
 

In de definitieve versie zijn nog diverse typefouten 
gecorrigeerd. 

Diverse typefouten.  

 
Advies Adviesraad ondersteuning en participatie Eijsden-Margraten 
 

1 Leesbaarheid van de stukken voor de burger:  
Wij pleiten voor een eenvoudiger taalgebruik. 

Wij zullen uw advies om te komen tot een leesbaarder 
document onderzoeken. Wij erkennen dat de tekst 

n.v.t. 
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Ondanks eerdere toezeggingen om het taalgebruik 
te verbeteren blijft de tekst moeilijk leesbaar. Nu 
begrijpen we ook wel dat een tekst juridisch moet 
kloppen en soms niet eenvoudiger te maken is, 
maar in de toelichting zou dit o.i. wel moeten. 

Ons advies: schrijf naast de officiële verordening 
een leesbare brochure voor onze burgers. 
Leesniveau VMBO of niveau mbo-2/3. (Niveau 2F 
binnen de Standaarden en eindtermen 
volwassenen educatie.)  De AOP ziet liever dat u als 
gemeente gebruik maakt van de Omgekeerde 
Modelverordening die door Stimulansz wordt 
uitgegeven. De Omgekeerde Modelverordening is 
in gewone "begrijpelijke" mensentaal geschreven is 
hierdoor duidelijk leesbaar en kan in ieders 
behoefte voorzien. 
 
Schrijf naast de officiële verordening een leesbare 
brochure voor onze burgers op leesniveau 
VMBO/MBO2/3. 
Maak gebruik van de modelverordening van 
Stimulansz. 

moeilijk leesbaar is. Vanwege de juridische status van 
dit document vraagt dit om een zorgvuldige 
overweging naar de mogelijkheden rondom deze 
vraag. We zullen de ASD’s vroegtijdig bij dit onderzoek 
betrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 De meeste aanpassingen hebben een juridische 
achtergrond 

Dat klopt. n.v.t. 

3.1.2 Voor het merendeel dragen de nieuwe artikelen 
naar onze mening bij aan een verbetering van de 
cliëntpositie. Zo ligt meer nadruk op de 
mogelijkheid van gratis onafhankelijke 
cliëntondersteuning en worden de 
kwaliteitscriteria voor de hulpverlening 
aangescherpt.  

De insteek van de aanpassingen is ook om de positie 
van de cliënt te verbeteren. 

n.v.t. 
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3.1.3 Er is (nog steeds) geen sprake van eenduidigheid 
van gebruikte begrippen (art. 5 en art. 9). 
Aanbevolen wordt éénduidige termen hiervoor te 
kiezen. Kies voor ieder van de drie soorten plannen 
één begrip  en hanteer dat dan ook consequent. 
 

In de Verordening wordt gesproken van Persoonlijk 
Plan, Hulpverleningsplan (1G1P1R) en 
Hulpverleningsplan. Het is niet mogelijk deze 3 
plannen in één term samen te vatten omdat het 3 
verschillen plannen zijn. Het Persoonlijk plan is het 
plan dat gemaakt wordt door ouders/jeugdige zelf. 
Het Hulpverleningsplan bevat de adviezen, afspraken 
en verwijzingen, de beoogde resultaten en evaluatie. 
Het plan van aanpak wordt gemaakt door de 
zorgaanbieder. Hierin staat verwoord welk 
arrangement van toepassing is. 
Ter verduidelijking van de definities wordt naar 
aanleiding van deze opmerking de definitie van 
hulpverleningsplan en persoonlijk plan gewijzigd. 

Aanpassen definitie 
hulpverleningsplan en persoonlijk 
plan 

3.2.1 Artikel 3, lid 2: ‘schriftelijk’ toevoegen, conform 
Verordening WMO 2019 
 

Dit advies  nemen wij niet over. De keuze om niet 
standaard schriftelijk te reageren is toegelicht in de 
was-wordt tabel bij de concept-verordening:” 
De melding wordt vaak door een derde gedaan. Het 
schriftelijk bevestigen hiervan leidt tot onnodige 
administratieve ballast. In de uitvoering wordt de 
melding wel geregistreerd zodat de melding bekend is 
en gevolgd kan worden. 

n.v.t. 

3.2.2 Artikel 4: als lid 3 toevoegen, “Het college wijst de 
jeugdige en/of haar of zijn ouders voor het 
onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken 
van cliëntondersteuning uit haar, zijn of hun 
vertrouwde omgeving, waarbij het belang van de 
cliënt uitgangspunt is.” 
 

Dit advies wordt overgenomen. De huidige tekst van 
de concept-verordening legt overigens geen beperking 
op in die zin dat cliëntondersteuning uit het eigen 
sociaal netwerk niet mogelijk zou zijn. Daarin is geen 
aanpassing nodig. In de toelichting van het artikel 
zullen wij verwijzen naar de contourennota 
“onafhankelijke cliëntondersteuning Maastricht-
Heuvelland” waarin wordt ingegaan op niet-
beroepsmatige en informele cliëntondersteuning. 

Toelichting artikel 4 aanpassen. 
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Centraal staat wat het beste past bij de cliënt. Dit 
betekent dat ook informele cliëntondersteuners aan 
mogen schuiven bij het keukentafelgesprek. 

3.2.3 Artikel 10, lid 1 en 2: leg in de toelichting bij de 
Verordening Jeugdhulp uit, welke termijn wordt 
verstaan onder ‘periodiek’. 
 

In de nadere regels is dit gespecificeerd aan de hand 
van het uitgangspunt “maatwerk”. 

n.v.t. 

3.2.4 In de artikelen over het PGB (art. 14 e.v.)  worden 
de regels voor verstrekking van een PGB verder 
aangescherpt. Het blijft onduidelijk hoe wordt 
omgegaan met informele hulp (art. 14 A 3). Ons 
advies is dat u ook het begrip informele hulp zelf 
nog een keer goed uitlegt.  
 

Wij nemen uw voorstel om het begrip informele hulp 
beter toe te lichten over. Hiertoe wordt de definitie 
van formele en informele hulp opgenomen in de 
begripsbepalingen 

Definitie formele en informele hulp 
opnemen in Begripsbepalingen 

3.2.5 Vervallen van de ouderbijdrage: artikelen 15 en 16 
vervallen, maar nergens wordt van het vervallen 
van de ouderbijdrage melding gemaakt 

Het lijkt ons verwarrend om te vermelden dat de 
ouderbijdrage is vervallen. Uw voorstel wordt 
derhalve niet overgenomen. 

n.v.t. 

3.2.6 Artikel 22 gaat over het betrekken van ingezetenen 
bij de voorbereiding en evaluatie van beleid. Het 
college stelt hiertoe nadere regels op. Inmiddels 
functioneert de Adviesraad Ondersteuning en 
Participatie al vanaf het begin van de vorige 
planperiode met dit doel. Dit lijkt de plaats om de 
AOP te noemen 

Dit advies wordt niet overgenomen. Indien hiertoe 
over zou worden gegaan, zullen omwille van correcte 
informatievoorziening alle adviesraden genoemd 
moeten worden in de verordening. Wij stellen voor 
om dit niet te doen. Dit omdat een eventuele 
naamwijziging of opheffing dan moet leiden tot 
aanpassing van de verordening. Wij stellen voor om 
vast te houden aan de huidige werkwijze. 
 

n.v.t. 

3.2.7 Er zijn nog andere mogelijkheden om ingezetenen 
bij het beleid te betrekken. De AOP vindt dit zeer 
wenselijk en denkt graag mee over het uitwerken 
van die opties 

Uw voorstel nemen wij graag aan. Wij zullen initiatief 
nemen tot nader bespreking hierover. 

n.v.t. 

3.2.8 Artikel 23 noemt de samenwerking met de 
huisarts, inclusief de praktijkondersteuning 

Het betreft inderdaad niet enkel een 
praktijkondersteuning huisarts geestelijke 

Artikel 23 wijzigen. 
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huisarts (geestelijke gezondheidszorg). Gaat het 
hier alleen over geestelijke gezondheid? Wij 
zouden het breder willen zien. 
 

gezondheidszorg. Wij zullen geestelijke 
gezondheidszorg wijzigen in Kind en Jeugd. Deze term 
dekt de lading beter. 

3.2.9 Artikel 26 introduceert de nieuwe naam Veilig 
Thuis voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling, zonder dat dit 
duidelijk wordt gemaakt. 
 

Wij zullen in de toelichting van artikel 26 Veilig Thuis 
verduidelijken. 

Toelichting artikel 26 term Veilig 
Thuis verduidelijken. 

3.2.10 Artikel 31 regelt de jaarlijkse evaluatie van de hulp- 
en dienstverlening aan jeugdigen. De AOP vindt het 
hierin gestelde minimaal en adviseert een bredere 
opzet. De AOP wil hierin graag meedenken. 
 

Uw voorstel nemen wij graag aan. Bij zullen initiatief 
nemen tot nadere bespreking hierover. 
 
 

n.v.t. 

 
Advies ASD gemeente Vaals  
 

1 Aandacht voor leesbaarheid; opstellen van een 
publieksversie naar model van de “omgekeerde 
verordening” van Stimulansz. Goed voorbeeld: 
beschrijven rechten en plichten binnen het pgb. 

Wij zullen uw advies om te komen tot een leesbaarder 
document onderzoeken. Wij erkennen dat de tekst 
moeilijk leesbaar is. Vanwege de juridische status van 
dit document vraagt dit om een zorgvuldige 
overweging naar de mogelijkheden rondom deze 
vraag. We zullen de ASD’s vroegtijdig bij dit onderzoek 
betrekken.   

n.v.t. 

2 Termen plan, plan van aanpak en behandelplan zijn 
goed omschreven, zorgdragen voor borgen 
integrale aanpak in de praktijk. 

De integrale aanpak en doorontwikkeling hiervan is 
een continu punt van aandacht binnen de uitvoering. 

n.v.t. 

3 Lichte toegangstoets is een goede zaak.  n.v.t. 

4 Positief dat hulpverlening na 18 kan worden 
voortgezet. 

 n.v.t. 

5 De indruk is dat er nog een hoge administratieve 
druk is.  

De-bureaucratisering heeft op diverse plekken in onze 
organisaties de aandacht. In het Actieplan 2018-2019 

n.v.t. 
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(onderdeel van de Toekomstagenda Sociaal Domein 
2022 Maastricht-Heuvelland), waarover u ons 
eveneens geadviseerd heeft, is opgenomen dat ‘1 
gezin/1 plan’ en ‘doorbreek de patronen’ de 
belangrijkste projecten zijn op het vlak van  
deregulering. Deze projecten zijn nog in de planfase 
en dienen geprioriteerd opgepakt te worden. De EVI 
aanpak is een significant onderdeel van de verdere 
uitwerking. 
 

6 Het is een goede zaak dat kwaliteitseisen worden 
gesteld aan voorzieningen en deskundigheden van 
hulpverleners.  

 n.v.t. 

7 De wijziging van de benaming huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Veilig Thuis acht de ASD een 
verzwakkende omschrijving. 

Gemeenten zijn verplicht de naam Veilig Thuis te 
voeren. Wij kunnen dit niet aanpassen. 
Wij zullen in de toelichting van artikel 26 de term 
Veilig Thuis verduidelijken. 

Toelichting artikel 26 term Veilig 
Thuis verduidelijken. 

 
Advies adviesraad sociaal domein gemeente Gulpen-Wittem 
 

1 Leesbaarheid en begrijpelijkheid  
Aandacht voor leesbaarheid; opstellen van een 
publieksversie. 
Licht zaken ook toe in de toelichtende artikelen, 
deze dient in leesbare taal opgesteld te worden. 

Wij zullen uw advies om te komen tot een leesbaarder 
document onderzoeken. Wij erkennen dat de tekst 
moeilijk leesbaar is. Vanwege de juridische status van 
dit document vraagt dit om een zorgvuldige 
overweging naar de mogelijkheden rondom deze 
vraag. We zullen de ASD’s vroegtijdig bij dit onderzoek 
betrekken.   
 

n.v.t. 

2 Meer aandacht voor de positie en het belang van 
de burger; via opstellen in nabije toekomst van een 
alternatief naar model van de “omgekeerde 
verordening” van Stimulansz 

Gemeenten streven naar een integrale werkwijze. 
Integrale beoordeling van ondersteuningsvragen met 
behulp van bijvoorbeeld de Omgekeerde Toets zal ook 
vragen om een integrale verordening 

n.v.t. 
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Wmo/Jeugdhulp. Omdat deze nieuwe werkwijze nog 
in voorbereiding is, is er nu nog gekozen voor 2 
separate verordeningen Wmo en Jeugdhulp. De 
verwachting is dat binnen een aantal jaren de 
verordeningen Wmo en Jeugdhulp worden 
geïntegreerd.  
In de afgelopen maanden is ons ook gebleken dat er 
nog relatief weinig ervaring is opgedaan in den lande 
met een dergelijke integrale verordening. De VNG 
onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheid om te 
komen tot een integrale verordening, maar dit proces 
verloopt niet voortvarend en uitkomsten van dit 
onderzoek zijn zodoende nog niet bekend. Wel is er al 
eerste versie van een integrale modelverordeningen in 
omloop (Stimulansz) en is er een enkele gemeente in 
het land die reeds werkt op basis van een integrale 
verordening. Dit maakt dat er momenteel nog 
onvoldoende houvast  is om reeds per 1 januari 2019 

3 Flexibiliteit in de regelgeving inbouwen en het 
bieden van voldoende mogelijkheden voor het 
bieden van maatwerk. 

Wat ons betreft biedt de verordening voldoende 
ruimte voor maatwerk en het centraal stellen van de 
burger en diens mogelijkheden en beperkingen. 

n.v.t. 

4 Evaluatie en overzicht op hoofdlijnen van de 
ervaringen in de afgelopen jaren met het gebruik 
en de toepassing van de huidige verordening 
ontbreekt. Meer inzicht in resultaten 
beleidsdoelstellingen. 

In 2019 wordt een nieuw beleidsplan Jeugd opgesteld 
en het bestaande beleidsplan geëvalueerd.  
U wordt betrokken bij de evaluatie en het opstellen 
van het nieuwe beleidsplan. 

n.v.t. 

5 Meer verdieping aanbrengen in het jaarlijks 
cliëntervaringsonderzoek, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. 

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. 
Dit jaar wordt het kwantitatieve onderzoek verrijkt 
met een kwalitatieve aanpak. De dienstverlening is 
een vast onderdeel in deze onderzoeken. 

n.v.t. 

6  Verschaf de ASD inzicht in de nadere regels.  U ontvangt een exemplaar van de Nadere Regels n.v.t. 

7 Richtlijn gebruikelijke hulp: toevoegen begeleiding De richtlijnen gebruikelijke hulp worden bijgesteld en n.v.t. 
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Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 

en stimulans op psychosociaal gebied als bijlage toegevoegd aan de Nadere Regels. 

8 Verhelderen periodiciteit van heronderzoek; en 
advies om ieder hulpverleningsproces te evalueren 
en hierin de stem van de cliënt te borgen, al dan 
niet met ondersteuning van een onafhankelijke 
persoon. 

In de nadere regels is dit gespecificeerd aan de hand 
van het uitgangspunt “maatwerk”. 

n.v.t. 

9  Toevoegen dat kwaliteitseisen en protocollen voor 
aanbieders gedicteerd worden door beroepscodes, 
beroepsstandaarden en professionele richtlijnen. 

Deze toevoeging wordt opgenomen in de toelichting 
van artikel 17 lid 4 

Toevoegen aan toelichting artikel 17 
lid 4: kwaliteitseisen en protocollen 
voor aanbieders gedicteerd worden 
door beroepscodes, 
beroepsstandaarden en 
professionele richtlijnen. 

10 Mantelzorg ontbreekt in verordening.  Mantelzorg is een specifieke term vanuit de Wmo en 
wordt in Jeugdhulp niet gebruikt. In de Jeugdhulp 
wordt gesproken over sociaal netwerk (ouders, 
grootouders, broers en zussen enz.). 
De ondersteuning van jonge Mantelzorgers geschiedt 
via de Wmo. 

n.v.t. 

11 Verhelderen artikel 14A, lid 2F Dit artikel bestaat niet. n.v.t. 

12 Nader toelichten bevoegdheden mbt afstemming 
samenwerkingsverbanden onderwijs. 

Wij zullen in de toelichting op artikel 27 Afstemmen 
met Onderwijs een nadere toelichting opnemen 

Aanpassen toelichting artikel 27 

 
Advies ASD Valkenburg aan de Geul 
 

Geen specifieke opmerkingen over verordening jeugd ontvangen. 

 
Advies adviesraad sociaal domein gemeente Meerssen 
 

1 Toevoegen aan artikel 4 (onafhankelijke cliënt 
ondersteuning) en artikel 9 ( jeugdhulp): Het 
college wijst op maat op de mogelijkheden 
omtrent onafhankelijke cliëntondersteuning en 

Binnen de werkwijze van de Wmo wordt maatwerk 
geboden. Dat impliceert dat het Sociaal Team in zijn 
communicatie rekening houdt met de 
(on)mogelijkheden van de burger. 

n.v.t. 
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Nr Advies van de adviesraad  Reactie op het advies  Wijziging in de verordening 

second opinion (folder, video, persoonlijk, telefoon 
etc). 

 
We nemen het advies niet over in de Verordening. 
 
 
In artikel 9 wordt gesproken over een regeling 
klachten en second opinion. De term op maat past 
niet in deze tekst maar zal wel in de betreffende 
regelingen meegenomen worden. 

 
 
 
 
 

2 Artikel 8: Verslag.  

 Het verschil in reactietijd van het College 
(21 dagen) en cliënt (7 dagen is groot). 

 Wat gebeurt als een verslag alleen voor 
gezien wordt ondertekend? 

Het verschil in reactietijd is zo groot omdat het 
College het verslag moet maken en versturen. De 
cliënt hoeft het verslag enkel te lezen en 
ondertekenen. 
Als het verslag alleen voor gezien wordt ondertekend 
zal de uitvoering in gesprek gaan met de cliënt om 
overeenstemming te bereiken. 
 

n.v.t. 

 
 

 


