
 

Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

 Aan:  Het College van de gemeente van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s-

Hertogenbosch 

Van:  De Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch 

Betreft:  Advies inzake aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 

 

Geacht College, 

 

De Adviesraad heeft ingestemd om een advies te verstrekken m.b.t. de aanpassingen van de 

verordening Jeugdhulp. De termijn om het advies in de Adviesraad uitvoerig te bespreken en te 

formuleren was erg kort. Echter, gezien de beperkte omvang en de aard van de inhoud van de 

aanpassingen is de Adviesraad akkoord gegaan. 

 

Het betreft met name wijzigingen als gevolg van wetgeving en jurisprudentie. De terminologische 

aanpassingen leiden voor zover de Adviesraad dit kan overzien niet tot negatieve effecten voor de 

doelgroep. Het hanteren van het begrip ‘jeugdhulpplicht’ biedt mogelijkheden om de Jeugdwet minder 

rigide als kader te hanteren voor het verstrekken van voorzieningen.  

 

De Adviesraad WMO en Jeugdhulp stemt in met de voorgestelde veranderingen in de Verordening 

Jeugdhulp voor de termijn 2019. 

 

Advies met het oog op de toekomst. 

De Adviesraad is van mening dat, ondanks een grote inzet van een ieder die betrokken is bij zowel de 

beleidsontwikkeling als bij de uitvoering, er vaak moeizaam inhoud is gegeven aan de verschillende 

opdrachten m.b.t. de vormgeving en de uitvoering van de Jeugdhulp. Hiervoor zijn meerdere oorzaken 

aan te geven: 

- De relatieve onbekendheid met de mores en riten van het terrein van de hulpverlening 

- De onderschatting van de samenwerking met instellingen; 

- De onevenredig grote invloed van de bezuinigingen die gepaard zijn gegaan met de invoering van 

het nieuwe zorgstelsel; 

- De overschatting van de beoogde maatschappelijke transformatie. 

Daarnaast in meer pragmatische zin:  

- Veel tijd, aandacht en energie die de methodiek van de inkoop heeft gevraagd; 

- het zoeken naar een juiste invulling van het jongerenwerk; 

- de onderlinge afstemming van zorginstellingen om een goed dekkend aanbod te bieden voor alle 

problematische hulpvragen, en het wegwerken van wachtlijsten; 

- een passend antwoord te bieden op de problematiek van 18-jarige, als zij niet meer onder 

jeugdwet vallen, maar aanspraak doen op de WMO; 

- de bureaucratische activiteiten, die veel tijd en energie vragen; 

- enz. 

-  

Het resultaat is dat op meerdere thema’s m.b.t. de jeugdzorg nog niet de juiste vorm en inhoud 

gevonden is. Er is nog veel te ontwikkelen. 

De Adviesraad adviseert om het jaar 2019 als tussenjaar te gebruiken, meerdere thema’s en 

werkgebieden van de jeugdhulp breed te evalueren en de resultaten in de nieuwe 

‘verordeningsperiode’ (2020 – 2024) in te passen.  

Deze beoogde evaluatie vraagt om een maatschappij-brede participatie en oriëntatie. 

 

‘s- Hertogenbosch, 29 oktober 2018 

Namens de Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch 

Frans Leenders, voorzitter 


