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Gemeente Arnhem 

College Burgemeester en Wethouders 

t.a.v. Hans de Vroome 

 

 

 

Datum: 29 november 2019 

 

 

Onderwerp:  Gevraagd advies over beleidsregels en richtlijnen Jeugdzorg 

 

 

 

Op vrijdag 15 november 2019  ontving de Adviesraad Jeugdhulp de concept versie beleidsregels en richtlijnen 

Jeugdzorg met het verzoek binnen 14 dagen te adviseren. 

Opnieuw moeten wij constateren dat de tijd die ons toegemeten werd om een advies te geven zeer krap bemeten 

was waardoor er onvoldoende gelegenheid was om ons terdege te verdiepen in de toegezonden informatie en de 

mogelijkheid ontbrak om een achterbanraadpleging te doen. 

Desalniettemin geven wij door middel van dit schrijven een gevraagd advies dat door deze korte tijdspanne 

mogelijk wat onevenwichtig en onvolledig is.   

 

Algemeen 

De Adviesraad Jeugdhulp begrijpt dat beleidsregels nuttig en nodig zijn, echter deze dienen er voor te zorgen dat 

het doel zoals geformuleerd  ook uitvoerbaar is opdat de jeugdige en zijn systeem binnen de gemeente Arnhem 

snel, adequaat en op maat geholpen wordt. 

In hoeverre hebben de wijkcoaches en de GI’s  de vrijheid om de beleidsregels en daaraan gekoppelde richtlijnen 

zodanig uit te voeren dat er maatwerk mogelijk is? In hoeverre worden de uitvoerders belemmerd door te veel 

administratie, wat ten koste gaat van de gebruiker? In hoeverre wordt de burger op de hoogte gebracht van 

hetgeen van hem/haar verwacht wordt als het gaat over rechten en plichten? 

Advies: Stuur op duidelijk verwachtingsmanagement voor alle betrokkenen.  

a. Maak een folder voor de burger in Jip-en Janneke taal over rechten en plichten t.a.v. recht op Jeugdzorg 

en gebruik van voorliggende voorzieningen, en zorg voor een grote verspreiding bij wijkgebouwen, 

huisartspraktijken, bibliotheken e.d. 

b. Evalueer de beleidsregels en de effectiviteit van uitvoering van de richtlijnen binnen een jaar na 

implementatie in samenhang met de notities Kwaliteit, Toezicht en Handhaving, Programma van Eisen en 

andere nota’s die de toewijzing en indicatie van zorg betreffen. 

c. Zorg voor eenduidige informatie en kennis bij de wijkteams zodat toewijzing van hulp voor alle inwoners 

binnen de gemeente Arnhem, ongeacht wijk zonder willekeur plaatsvindt. Werk nieuwe medewerkers 

goed in en zorg voor regelmatige her- en bijscholing. 

 

 

 

 

 



 
datum: 29 november 2019 
pagina: 2 van 3 
 

 

postadres: Postbus 9029 | 6800 EL Arnhem | info@adviesraadarnhem.nl | www.adviesraadarnhem.nl 

 

Woonplaatsbeginsel 

De Adviesraad ziet problemen wanneer bij co-ouderschap en evenredige verdeling van verblijf van de jongere in 

twee verschillende gemeenten, de keuze voor welke gemeente verantwoordelijk is voor een 

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, overgelaten wordt aan de gemeenten onderling.  

Advies: Stel bij co-ouderschap middels het ouderschapsplan meteen vast welke gemeente de regie neemt en als 

woonplaats voor de jeugdige wordt aangemerkt m.a.w. zorg ervoor dat de keuze hiervoor primair bij de ouders 

gelegd wordt.  

Woonplaatsbeginsel is nadelig voor gemeenten met veel bovenregionale voorzieningen. 

Advies: Overleg binnen de samenwerkende regio wat wenselijk is op dit gebied en of de compensatie die men 

hiervoor ontvangt recht doet aan gewogen gelijkheid in te dragen kosten. 

  

Stappenplan 

We nemen aan dat degene die het stappenplan uitvoert de wijkcoach zal zijn. We raden aan om dit expliciet in de 

beleidsregels op te nemen zodat ook duidelijk is wie vervolgens de regie blijft voeren/houdt. De hulpvraag van de 

burger moet leidend zijn, en niet een diagnose. 

Advies:  Zorg ervoor dat dat de jeugdige de hulp krijgt die passend en nodig is om de hulpvraag te beantwoorden; 

wie, waarom en uit welke pot er wordt betaald, dient secundair te zijn. De burger kan daarover geïnformeerd 

worden maar dient daar niet mee belast te worden. Strijd om voor hulp in aanmerking te komen dient nooit plaats 

te hoeven vinden. 

 

Gebruikelijke zorg 

Wat gebeurt er met mensen die niet beschikken over een ondersteunend netwerk, maar ook niet de vaardigheden 

hebben om vervolgens aan de bel te hangen en de juiste hulp in te roepen? Dit betreft bijv. mensen die chronisch 

overbelast zijn, laaggeletterd of zeer laag opgeleid zijn, voor wie overheidsregels in het algemeen moeilijk te 

begrijpen zijn.  

Advies: Zet de wijkcoach in om de ouder en ev. de jeugdige te begeleiden die niet in staat zijn zelf te onderbouwen 

en/of relevante en objectieve criteria aan te kunnen geven, om af te kunnen wijken van de richtlijnen gebruikelijke 

zorg zodat de jeugdige de juiste zorg kan ontvangen en overbelaste ouders geholpen worden. 

Advies: Voeg de volgende regel toe voor de gemeente Arnhem: van ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen 

wordt verwacht dat zij constructief contact onderhouden met de onderwijsinstelling waar hun kind vertoeft t.b.v. 

de voortgang van het onderwijs aan het kind. 

 

Afstemmen op andere voorzieningen 

We lezen: “Goed overleg tussen het gezin, de gemeente en de zorgverzekeraar is in een dergelijke situatie 

noodzakelijk”. Wie heeft hier de regie in? Stel dat het overleg niet op gang komt, of men naar elkaar wijst. Wie is 

dan verantwoordelijk om het te regelen?  

Advies: Zorg ervoor dat de burger zo goed mogelijk kan profiteren van alle voorzieningen die er zijn. 

a. Stuur op samenwerking, regievoering en afstemming tussen voorzieningen, aanbieders, 

onderwijs/ketenzorg.  

b. Zorg voor continuïteit van zorg, en zo weinig mogelijk wisseling van wijkcoach/hulpverlener. 

c. Wijs de aanvrager van hulp standaard op de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning 

en begeleid  -indien nodig- daarbij.   

d. Zorg voor een cliëntvolgsysteem,  waarbij de wijkcoach tijd neemt om samen met de hulpvrager(s) de 

hulpvraag halfjaarlijks te evalueren op haalbaarheid en effectiviteit, zodat op- of afgeschaald kan worden.     
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Inkomenstoets 

Een ‘inkomenstoets’  voor gebruikelijke zorg vindt de Adviesraad geen goed idee. Het gaat om belastbaar inkomen 

en dat wordt niet zichtbaar uit zo’n toets. Hierin wordt bv geen rekening gehouden met studieschulden, schulden 

uit een scheiding en alimentatie. 

Advies: Overweeg de inkomenstoets niet te hanteren of onderzoek of er een rechtvaardiger manier is om 

belastbaar inkomen en draagkracht te meten. 

 

PGBdocument 

Wat betreft de eigen bijdrage is dit document verouderd.  

Advies: Zorg voor documenten die up to date zijn. 

 

 

Uiteraard zijn wij graag bereid, indien hieraan behoefte bestaat, bovenstaande adviezen toe te lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Jeugdhulp, 

 

Hassan Razza, lid Adviesraad en Hanneke Bakx, voorzitter Adviesraad.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

i.a.a. Michiel Noordanus, Gemeenteraad Arnhem  


