www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl
info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 18 maart 2022
Betreft:

advies ‘verordening Jeugdhulp’ (inclusief toelichting), ‘nadere regels’ en
‘protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp’ 2022

Geacht college,
U hebt de ASD gevraagd een advies uit te brengen over het te voeren jeugdbeleid 2022 en dan met
name over:
 De verordening jeugdhulp gemeente Eersel 2022
 De toelichting op de verordening jeugdhulp gemeente Eersel 2022
 Het protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp gemeente Eersel 2022 en de
 Nadere regels persoonsgebonden budget jeugdhulp 2022
Het hoofdthema van onze adviesraad in 2021-2022 is het ‘Bevorderen van cultuur, waardoor inclusie,
participatie en toegankelijkheid hun borging gaan krijgen, zowel beleidsmatig als in de uitvoering.’
Bovendien is de toegankelijkheid van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt van de werkgroep jeugd.
Zie onze website www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl/ontwikkelingen
Het spreekt dan ook vanzelf dat we uw aandacht vragen voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid
van de jeugdzorg!
We hebben deze documenten bestudeerd en wat zou het fijn zijn als in een inleiding, in eenvoudige
taal en overzichtelijk, vermeld zou worden voor wie het beleidsstuk bestemd is en wat erin
beschreven wordt. Zodat een en ander duidelijk en te begrijpen is voor de jeugd (en hun
begeleiders), want het gaat over hen!
Indien de documenten digitaal op te vragen zijn, zou het (zeker voor de burgers die het document
moeten gebruiken bij aanvraag jeugdhulp) helpend zijn als er een FAQ mogelijkheid is, waardoor
mensen direct via een vraag bij het juiste document en de juiste pagina uitkomen.
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Over het algemeen kunnen wij instemmen met deze beleidsstukken. We hebben onze vragen kunnen
voorleggen in een overleg met uw beleidsmedewerker, waarvoor onze dank.
Maar dat weerhoudt ons niet om toch nog twee opmerkingen toe te voegen:
1. In de vergadering van de ASD op 8 maart jl. kwam duidelijk naar voren dat de gemeente niet
tevreden is over de zgn. vroegsignalering bij jeugd.
Voor jeugd tussen 0 en 4 jaar zou deze signalering ons inziens via het Consultatie Bureau
kunnen lopen. Wij adviseren u daarom in de verordening jeugdhulp Art. 5 punt b de
verwijzing via de consultatiebureauarts toe te voegen.
2. In de ‘nadere regels pgb’ wordt in artikel 7 zeer uitgebreid beschreven waarom
ondersteuning bij zwemles geen pgb vergoeding krijgt. Mogelijk zorgt een kortere
vermelding voor meer duidelijkheid.
Wij hopen u van dienst te zijn geweest met dit advies en mocht u vragen en/of opmerkingen hierover
hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
Werkgroep Jeugd:
Ed Rhebergen, Annemieke van der Dussen en Hanneke van Lieshout.
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