Wmoraad Beraad Gooise Meren

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gooise Meren
t.a.v. mw. Mr A.Jager
Gemeentehuis Gooise Meren

Naarden, 29 maart 2017

Zeer geacht College,
betreft uw advies aanvraag betreffende het concept:
Verordening Jeugdhulp, nadere regels Jeugdhulp 2017 27.02
Tot ons genoegen kunnen wij u berichten positief te adviseren over bovengenoemde concept zij het
met de navolgende opmerkingen:
Opmerkingen bij het concept Verordening Jeugdhulp GM 2017
Pagina 6, artikel 6, lid 1:
Het woordje ‘en’ (tussen medisch specialist en jeugdarts) vervangen door ‘of’.
Pagina 7, artikel 9:
“In spoedeisende gevallen...” Hierbij is een nadere omschrijving van “spoedeisende” op zijn plaats.
Pagina 8, artikel 15:
“Met toestemming…” moet zijn “met schriftelijke toestemming...”
Pagina 7, artikel 13 lid 1 onderdeel d en e:
Verheldering wie en wat bepalend is indien het college vindt dat een andere voorziening of een
algemene voorziening volstaat bij het oplossen van de hulpvraag. Dit ter voorkoming dat mensen
van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Pagina 8, artikel 17 lid 1:
Vindplaats formulier vermelden
Pagina 9, artikel 18 lid 3 onderdeel f:
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Het woord “waarom” dient te vervallen. Het is niet wenselijk om argumentatie te verlangen.
Pagina 12, artikel 25, lid 4:
Een toevoeging van een zin als: “Het college geeft aan aan de jeugdige of ouder hoelang de
verstrekte gegevens bewaard worden.” is hier op zijn plaats. Ook is het hier van belang aan te geven
waar het genoemde protocol te vinden is.
Pagina 13, artikel 26 lid 2 onderdeel c:
toevoeging: “voortkomend uit de evaluatie zoals genoemd in artikel 20 lid 2 onderdeel d.”
Pagina 16, artikel 32:
De zin leest moeilijk. Graag in korte, heldere zinnen.
Opmerkingen bij de Toelichting op de Verordening
Pagina 19, Toegang via huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist:
Aangeven waar de jaarlijkse lijst met gecontracteerden te vinden is.
Pagina 20, artikel 1 lid 1 onderdeel c:
Het woord “gebruikelijke hulp” wordt hier onvoldoende omschreven. Eventueel zou een verwijzing
naar de beleidsregels, bladzijde 5, Bijlage 1 nuttig zijn.
Pagina 24, artikel 6, lid 1:
De eerste zin is zeer lang. Graag in korte, heldere zinnen.
Pagina 29, artikel 15.
Het is goed dat dit in de verordening komt, maar in de praktijk blijkt dit op casusniveau nog niet
uitgevoerd te worden. Er is een procesregisseur nodig die de uitvoering hiervan in de gaten houdt.
Graag aandacht hiervoor!

Tot zover.
Uw reactie met belangstelling tegemoet ziende, verblijven wij met vriendelijke groet,
namens het Beraad Gooise Meren,
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