Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende uitvoering
Verordening Jeugdhulp conform afspraken
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 december 2017,
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Constaterende dat:
•

•

•

Er binnen de jeugdregio Zuid Holland Zuid nog altijd ouders zijn die geen schriftelijk besluit
ontvangen op hun aanvraag voor jeugdhulp, zodat zij geen bezwaar kunnen aantekenen
tegen de afwijzing van hun aanvraag. Dit terwijl in de Verordening Jeugdhulp Dordrecht is
vastgelegd dat het college, indien de jeugdige of zijn ouders een aanvraag voor jeugdhulp
indienen, een schriftelijke beschikking dient op te stellen, waartegen bezwaar en beroep
mogelijk is op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De termijnen genoemd in de
Awb gelden hierbij onverkort.
Er binnen de jeugdregio Zuid Holland Zuid nog altijd ouders zijn die te horen krijgen dat hun
aanvraag voor een PGB voor jeugdhulp niet kan worden toegekend als zij dit willen gebruiken
om hulp in te schakelen uit het eigen sociale netwerk. Dit terwijl in de nadere regels ter
uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht is vastgelegd dat degene aan wie een
PGB wordt verstrekt, de jeugdhulp - onder voorwaarden - kan betrekken van iemand die tot
zijn sociale netwerk behoort.
De raad op 19 december 2017 een memo ontving van wethouder Van der Linden, waarin hij
aangeeft dat bij een afwijzing een beschikking dient te worden afgegeven en waarin tevens
wordt geconstateerd dat in de communicatie soms misverstanden zijn ontstaan over de
mogelijkheid een voorziening met een PGB voor inzet van het sociaal netwerk toe te kennen.

Overwegende dat:
•

•

Het college, met het oog op de rechtsbescherming van cliënten, altijd een schriftelijke
beschikking zou moeten afgeven als de aanvraag voor jeugdhulp wordt afgewezen, zodat
bezwaar en beroep mogelijk is conform de Awb.
Het gebruik van het PGB voor personen uit het sociale netwerk in bepaalde situaties de
meest adequate oplossing kan zijn en nooit bij voorbaat mag worden uitgesloten.

Spreekt uit:
•

Het te betreuren dat ondanks gedane toezeggingen de Verordening Jeugdhulp Dordrecht
niet lijkt te worden uitgevoerd zoals afgesproken.

Verzoekt het college:
•

Per direct stappen te ondernemen om te zorgen dat (a) bij afwijzing van een aanvraag voor
jeugdhulp een schriftelijke beschikking wordt afgegeven binnen de in de Awb gestelde
termijn en (b) een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te schakelen van iemand uit
het sociale netwerk, niet om die reden wordt afgewezen.

•

Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in te richten bij de gemeente Dordrecht ten
behoeve van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen melden die ondanks
voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen ervaren.

En gaat over tot de orde van de dag.

WD

