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Eersel, 1 oktober 2019
Betreft: advies Verordening Jeugdhulp gemeente Eersel 2019

Geacht college,
U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de Verordening Jeugdhulp
gemeente Eersel 2019.
In mei jl. vond een eerste presentatie plaats voor de gezamenlijke Kempische Adviesraden.
Aansluitend op uw adviesaanvraag hebben wij de verordening in onze vergadering van 17 september
jl. besproken en u daarna ook nog (schriftelijk) vragen gesteld.
In vervolg hierop willen wij enkele aandachtspunten bij de verordening jeugdhulp 2019 aan u
voorleggen.
PGB
We stellen voor een meer toegankelijk beleid te voeren ten aanzien van het PGB. Het PGB moet een
reële optie blijven, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is om die optie te bieden, maar omdat
mensen die daar bewust voor kiezen vaak heel goed in staat zijn om zelf de kosten te monitoren en
de kwaliteit te bewaken. Zeker sinds de tarieven voor informele zorg laag zijn is misbruik van een
PGB niet lonend.
De verordening geeft de indruk dat de gemeente erg gefocust is op de beheersing van kosten. Dat is
op zich begrijpelijk, maar er mogen geen extra drempels opgeworpen worden.
Keuzevrijheid
Het is belangrijk dat er keuzevrijheid blijft voor zorgvragers. Het PGB is daarvan een voorbeeld.
Maar ook lange wachttijden bij sommige zorgaanbieders verkleinen de keuzemogelijkheden.
Directe verwijzing door artsen
Dit is ook een traject (net als PGB) waarop de gemeente niet vanzelfsprekend invloed heeft. Middels
een protocol voor zorgaanbieders worden deze nu verplicht om de afwegingen te maken die anders
bij het CJG gemaakt worden. Dit lijkt ons onwenselijk.
Meer respect voor de professionaliteit van de zorgaanbieders is hier op zijn plaats.
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Inspraak/medezeggenschap
We begrijpen dat de medezeggenschap nu ondergebracht is bij een landelijke organisatie
(Zorgbelang). Wij vragen ons af hoeveel lokaal gerichte informatie en adviezen dit oplevert. Nemen
daarin jongeren deel die werkelijk uit onze gemeente komen?
Bij de bijeenkomsten die plaatsvinden ter voorbereiding op beleid, zijn nooit jongeren aanwezig.
Overigens ook met ouders van kinderen die hulp ontvangen wordt niet gesproken in deze
voorbereidingen.
Wij vragen met klem om manieren te vinden om kinderen en jongeren meer structureel te betrekken
bij het beleid. Daarbij verwijzen wij u naar de notitie van Movisie ‘Medezeggenschap van kinderen en
jongeren en de nieuwe Jeugdwet’ (zie de bijlage). Daarin worden enkele aanbevelingen gedaan om
te voldoen aan artikel 12 van het VN Kinderrechtenverdrag!
We zien uw reactie op ons advies met belangstelling tegemoet.
Deze verordening riep nogal wat vragen op, gezien het aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige
verordening. Het lijkt ons zinvol om over onze vragen (die schriftelijk werden beantwoord) nog eens
van gedachten te wisselen. Daarom doen we ook nu, evenals bij het advies over de verordening
Wmo, de suggestie uw reactie te laten plaatsvinden in een setting/gesprek, waarbij de
verantwoordelijke wethouder, de beleidsambtenaar en een vertegenwoordiging van de ASD
aanwezig zijn.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
T. Maas, lid
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlage: notitie Movisie
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