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Betreft: Advies Verordening Zorg voor jeugd gemeente Apeldoorn 2015
Geacht College,
De adviesraad Wmo Apeldoorn, verder te noemen de adviesraad, heeft kennisgenomen van de
Verordening Zorg voor jeugd gemeente Apeldoorn 2015. Voorafgaand aan het formuleren van
een advies, is deze verordening voor collegiaal consult voorgelegd aan de adviesraad VWI
Apeldoorn. De adviezen van de VWI-raad zijn – zonder expliciet als dusdanig aangegeven - in
onderstaande adviezen verwerkt.
Algemeen
De adviesraad stelt voor dat bij het opstellen van stukken die een bepaalde samenhang kennen
(zoals de Verordening en de Subsidieregeling Jeugd) zowel kritisch gekeken wordt naar een
consistent gebruik van termen als naar het beperken van ‘vakjargon’.
De Raad hecht hieraan ook omdat de verordening en subsidieregeling openbaar zijn voor
inwoners van Apeldoorn.
Advies 1 – Kijk bij het opstellen van stukken die met elkaar samenhangen kritisch naar een
consistent gebruik van termen en het gebruik van vakjargon.

Vormen van Jeugdhulp
- Artikel 2, pagina 2
De adviesraad stelt vast dat de hier genoemde Overige Voorzieningen niet overeenkomen met
die welke in de Subsidieregeling OV zijn benoemd. De eerste 3 functies (Ontmoeting /
Cliëntondersteuning / Maatschappelijke opvang) ontbreken hier. De adviesraad is van mening dat
dit verwarrend is en merkt op dat het afbreuk doet aan de samenhang tussen de verordening en
de subsidieregeling.
Advies 2 – Noem bij de opsomming van de Overige Voorzieningen ook de functies Ontmoeting,
Cliëntondersteuning en Maatschappelijke opvang. Of verklaar waarom hier wordt volstaan met
een deel ervan.
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Het Gesprek
- Artikel 6 lid 1 onder i, pagina 3
De verordening stelt artikel 6, eerste lid, onder i dat er sprake is van een keuze, maar de daarop
volgende formulering noemt maar een onderdeel op. De adviesraad stelt voor de formulering aan
te passen, waardoor het voor de lezer duidelijk is waartussen gekozen kan worden.
Advies 3 – Herformuleer de zin: “de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een
pgb of een voorziening in natura. Hierbij wordt de jeugdige of zijn ouders in begrijpelijke
bewoordingen ingelicht over de gevolgen van beide mogelijkheden.”
Aanvraag
- Artikel 8 lid 4, pagina 4
De verordening verwijst in artikel 8, vierde lid, naar een verslag van het gesprek dat voor
akkoord ondertekend is. De adviesraad meent dat het wenselijk is hieraan toe te voegen dat dit
verslag door beide partijen ondertekend dient te zijn.
Advies 4 – Neem bij artikel 8 lid 4 op: “Het college beschouwt een door beide partijen voor
akkoord ondertekend verslag van het gesprek als aanvraag voor een individuele voorziening.”
Criteria voor een individuele voorziening
- Artikel 9 lid 1 onder c, pagina 4
De verordening verwijst in artikel 9 onder c naar een ‘andere voorziening’. Om mogelijke
misverstanden te voorkomen, lijkt het de adviesraad verstandig om toe te lichten dat hiermee
bedoeld wordt een voorziening zoals genoemd in Artikel 1. Begripsbepalingen.
Advies 5 – Voeg aan artikel 9 lid 1 onder c toe: geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag
door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van een andere voorziening (zoals bedoeld onder
Artikel 1. Begripsbepalingen)
Tot slot
De adviesraad Apeldoorn is blij met de manier waarop zij betrokken wordt bij het proces en
wenst u heel veel wijsheid en succes toe bij de uitvoering van het Jeugdbeleid. Daarbij zijn wij
graag bereid, indien gewenst, dit advies mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
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