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Notitie inspraakprocedure aanpassing nadere regels jeugdhulp Weert 
2021
Datum: juni 2021

Opsteller: 

Wat: Inspraakprocedure conform inspraakverordening inzake Aanpassing Nadere Regels jeugdhulp 
Weert.  

Inhoud: 

1. Inspraakprocedure. 
2. Reactie participatieraad + beantwoording van de door hen gestelde vragen.
3. Reactie ouderpanel.
4. Reactie inwoner. 

Uit het vorige collegevoorstel ‘aanpassing nadere regels jeugdhulp 2021:

1. Inspraakprocedure 

Artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 schrijft voor dat in de verordening wordt bepaald op welke 
wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken 
bij de uitvoering van deze wet. In artikel 2.10 van de Jeugdwet wordt genoemd dat dit artikel voor 
de Jeugdwet overeenkomstig van toepassing is.

Daarnaast is in de gemeentelijke Inspraakverordening juncto artikel 150 Gemeentewet geregeld op 
welke wijze alle ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van (wijziging van) 
gemeentelijk beleid worden betrokken. In principe is dat de uitgebreide inspraakprocedure uit afd. 
3.4 Awb tenzij door het verantwoordelijk bestuursorgaan een afwijkende procedure wordt 
vastgesteld. Van deze laatste mogelijkheid wordt hier geen gebruik gemaakt. 

Voorgesteld wordt om de volgende inspraakprocedure vast te stellen:

 de concept Nadere regels jeugdhulp worden informeel besproken met het Ouderpanel Midden-
Limburg, en

 de concept Nadere regels jeugdhulp worden formeel voor advies voorgelegd aan de 
Participatieraad, en

 Het concept van de Nadere regels Jeugdhulp zal ter inzage liggen in het stadhuis. 

Gezien de inhoud van de Nadere regels jeugdhulp en de doelgroep die het betreft, geeft deze 
invulling voldoende beeld om de inspraak goed in te vullen. 

Na de inspraak, zullen de Nadere regels jeugdhulp in juni 2021 ter definitieve vaststelling aan uw 
college worden voorgelegd, inclusief de ontvangen inspraakreacties. Hierbij wordt aangegeven of de 
inspraak tot aanpassingen hebben geleid. De Nadere regels jeugdhulp kunnen vervolgens, na 
publicatie, op 1 juli 2021 in werking treden.
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Participatieraad Weert – beantwoording vragen inzake nadere regels jeugdhulp 2021. 
1. Is bij de PGB aanvragen een verlenging mogelijk voor hulp vanaf 18 jaar? Voorheen 

mogelijk 2x 6 maanden.
De verlengde jeugdwet is tot 23 jaar, mits je voldoet aan de voorwaarden. Die voorwaarden 
zijn, kort door de bocht gesteld, dat die hulp die nodig is niet beschikbaar is in andere 
regelingen (Wmo, Zvw en Wlz) en dat er eerst sprake was van jeugdhulp. Als die andere 
regelingen de benodigde hulp niet voorhanden hebben, dan geldt de verlengde jeugdwet. 

2. Bij evaluatiemomenten zijn dan wijzigingen hulpvraag mogelijk naast de reeds bekende 
hulpaanbieder?
Als uit de evaluatie blijkt dat hulpverlening aangepast moet worden, wordt dat altijd gedaan. 
We zullen dan ook nauwlettend monitoren en evalueren. 

3. Mocht er verschillen zijn bij gemeenten in de collectieve hulpvragen, mag een gemeente 
afzonderlijk dit honoreren?
We hebben geen collectieve hulpvragen. Bij de toegang wordt een individuele hulpvraag op 
maat bezien. Hiervoor worden generieke resultaten gebruikt, deze worden altijd op maat 
toegepast op een individuele casus. 

4. Bovenstaand gerelateerd aan maatwerk bij hulpvraag bij gestapelde problematiek van het 
gezinssysteem.
Bij uitstek bij multiproblematiek beogen we maatwerk te leveren. Bij multiproblematiek is 
het al helemaal belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de omstandigheden en specifieke 
situatie. Bovendien is hierbij afstemming en samenwerking tussen hulpverleners van groot 
belang en hierop sturen wij dan ook, vanuit een faciliterende houding. Ik zou u graag willen 
wijzen op de visie op hulp- en dienstverlening die in onze uitvoeringsplannen beschreven 
staat. Zo gaan wij te werk. https://www.sociaaldomeinmlw.nl/download/regionaal-
uitvoeringsplan-sociaal-domein-2020-2021/ 

5. Er was tijdens de bespreking nog een vraag over de lokale adviesraden en hoe we ermee 
omgaan als de adviezen tegenstrijdig zijn. 
Mijn collega van de Leudal gaat als volgt te werk: ze gaat een nieuw 
collegevoorstel maken voor de nadere regels met daarin een tabel met alle adviezen en 
voorgestelde wijzigingen (van elke adviesraad). Hierbij neemt ze ook op wat wij met dat 
advies doen of gaan doen. Zo worden de adviezen overzichtelijk neergezet en meegenomen. 

Als laatst wil ik nogmaals benoemen, zoals ik toen in de bespreking eveneens gedaan heb, de 
afwijkingsbevoegdheid c.q. hardheidsclausule hebben we erin gezet omdat we ons ervan bewust zijn 
dat we steeds meer kaders geven en het belang van maatwerk voorop blijven stellen. Als de 
omstandigheden vragen om afwijken van geldende kaders, zal dat in de toegangspraktijk ook 
gebeuren, in het voordeel van de cliënt welteverstaan. Het belang van de hulpvragende inwoner 
staat hierbij voorop. De toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zal eveneens gemonitord en 
geëvalueerd worden, waarna er een besluit wordt genomen over de meerwaarde ervan.  

De participatieraad Weert liet tijdens de bespreking van de nadere regels jeugdhulp weten dat zij 
positief zijn over de nadere regels, vooral over de afwijkingsbevoegdheid, maar dat bovenstaande 
vragen nog beantwoord moesten worden. Dat is dan ook gebeurd. Vervolgens heeft de 
participatieraad op dinsdag 8 juni 2021 per mail laten weten dat zij naast het positief advies nog een 
verhelderingsvraag hebben rondom de extra gelden voor jeugdhulp. De vraag luidt: “Zijn de 
toegezegde extra gelden van het rijk voor jeugdzorg ook opgenomen in de hardheidsclausule en 
geoormerkte gelden voor de jeugdzorg?” Deze vraag is inmiddels beantwoord en er is aangegeven 

https://www.sociaaldomeinmlw.nl/download/regionaal-uitvoeringsplan-sociaal-domein-2020-2021/
https://www.sociaaldomeinmlw.nl/download/regionaal-uitvoeringsplan-sociaal-domein-2020-2021/
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dat de extra gelden jeugdzorg niks te maken hebben met de andere regels, maar dat ik de 
participatieraad graag op de hoogte houdt van de bestemming die de extra gelden gaan krijgen, 
zodra daar duidelijkheid over is. Voorts geeft ze aan dat de overige vragen beantwoord zijn. 

Ouderpanel Midden-Limburg
a. De Nadere regels Jeugdhulp zijn toegelicht in het Ouderpanel Midden-Limburg op 22 april 2021. 

Kort samengevat is aangegeven:

1. dat het Ouderpanel het jammer vindt dat de cliëntondersteuning niet is opgenomen in de 
Nadere regels Jeugdhulp. Alhoewel zij begrijpen dat dit in de wet geregeld is en daarom niet in 
de Nadere regels Jeugdhulp hoeft te worden opgenomen;

2. dat het Ouderpanel het een goede zaak vindt dat richtlijnen worden opgenomen over 
gebruikelijke- en bovengebruikelijke zorg. Dit leidt tot meer rechtsgelijkheid;

3. dat toegankelijkheid van zorg een belangrijk aandachtspunt moet blijven.

Vraag van inwoner.
Hieronder de reactie per mail van een inwoner:

Ik heb kennis genomen van genoemd concept en vroeg me af in hoeverre pleegkinderen in 
verlengde pleegzorg (18+) in aanmerking komen voor de voorziening logeren. Het document lijkt 
enkel betrekking te hebben op max.18. 

Hierop is gereageerd (zonder in detail te treden en natuurlijk met bedanken voor de vraag) dat de 
afwijkingsbevoegdheid hiervoor uitkomst zou kunnen bieden. Echter, dit is vanzelfsprekend aan de 
toegang om te beoordelen. 

Vervolgens liet de inwoner het volgende weten:

Naar aanleiding hiervan is er telefonisch contact opgenomen met de inwoner e




