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1. a)  Hoe wordt in de verordening concreet vorm gegeven aan keuzevrijheid voor  
                       cliënten? 
 
Antwoord:  
De werkwijze 1 gezin 1 plan is een essentieel onderdeel van de transformatie. In onze werkwijze 
en visie is het plan met nadruk het plan van de cliënt en met en door de cliënt/het gezin/de 
jongere/de omgeving opgesteld. De cliënt is ook de eigenaar van het plan. Hierbij wordt binnen 
de wettelijke kaders de gehele situatie van het gezin in kaart gebracht.  
 

b) Kunnen door deze keuzevrijheid inwoners van Leiderdorp vrij gebruik maken van  
           de zorg die levensbeschouwelijke instellingen bieden? 

Antwoord:  
Artikel 2.3 lid 4 onder b van de Jeugdwet stelt dat gemeenten redelijkerwijs rekening moeten 
houden met o.a.de geloofsovertuiging. In de verordening benoemen we dit nogmaals in artikel 9 
lid 2 onder c verordening jeugdhulp 2015 Leiderdorp (Inhoud verslag), staat dat er in het verslag 
rekening moet worden gehouden met geloofsovertuiging.  
 
2. In de Jeugdwet is geregeld dat een PGB ingezet kan worden om zorg te vergoeden die 
           niet door de gemeente is ingekocht. Voorwaarde hierbij is dat de door de gemeente 
           aangeboden zorg als ‘niet passend’ is beoordeeld. Het PGB staat ook in het 
           coalitieakkoord. Is de geloofsovertuiging van een inwoner een valide reden voor een 
           inwoner om aan te geven dat de aangeboden zorg ‘niet passend’ is? 
 
Antwoord: 
In de hiervoor aangehaalde artikelen ( 2.3 lid 4 onder b Jeugdwet en 9 lid 2 onder c van de 
verordening jeugdhulp Leiderdorp 2015) wordt geloofsovertuiging reeds benoemd. Uit het 
verslag vloeit o.a. het plan voort. De gehele situatie van de jeugdige en/of de ouders wordt 
meegenomen in het plan. Indien de gemeente geen contracten heeft met de aanbieder die voor 
deze cliënt het meest passend is zal PGB worden overwogen of zal worden gekeken of er een 
contract met deze aanbieder kan worden afgesloten. Indien voor een betreffende casus 
geloofsovertuiging een essentieel onderdeel van de hulpverlening is gebleken kan dit worden 
meegenomen in de onderbouwing. 
 
 
3. Als de huisartsen in onze gemeente een patiënt of cliënt verwijzen naar een zorginstelling 
           die niet gecontracteerd is door de gemeente, krijgt de patiënt of cliënt deze zorg dan 
           vergoed? 
 
Antwoord: 
Zie inspraak reactie pagina 44. In de toelichting op de Jeugwet staat (pagina 125)  het volgende: 
Als de jeugdige of zijn ouders na een verwijzing door de huisarts, de medisch specialist of de 
jeugdarts kiezen voor een aanbieder van jeugdhulp die geen contract of subsidierelatie met de 
gemeente heeft en de gemeente soortgelijke jeugdhulp wel kan laten leveren door een 



jeugdhulpaanbieder waarmee zij een contract of subsidierelatie heeft, is de gemeente niet 
gehouden deze andere keuze te vergoeden en zullen de jeugdige of zijn ouders de kosten van 
deze jeugdhulp zelf dienen op te brengen. 
Wij moeten als gemeente zorgen dat de huisarts weet met welke aanbieders er contracten zijn 
en welke procedures er zijn. Wij zijn op dit moment bezig met een samenwerkingsagenda met de 
huisartsen en is er een huisarts vanuit het Hagro Leiderdorp betrokken is bij de proeftuin Jeugd- 
en gezinsteam. 
 
4. Inwoners moeten, als zij het niet eens zijn met het door de gemeente toegewezen 
           zorgaanbod, bezwaar kunnen maken. Kunt u uitleggen hoe de bezwaar- en 
           beroepsprocedure eruit ziet? 
 
Antwoord: 
In artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt bepaald dat men bezwaar kan 
maken tegen een besluit van de overheid, door het indienen van een bezwaarschrift bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit orgaan zal bij ontvankelijkheid onderzoeken of 
het zijn beslissing zal herzien. Voor jeugdhulp geldt de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure 
conform de Awb. 


