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Het CDA stelde eerder vragen over de Verordening jeugdhulp. Naar aanleiding van de beantwoording
hebben wij nog een aantal vervolgvragen.
Vraag 1
Een individuele jeugdhulpvoorziening wordt pas verstrekt als de eigen kracht en het probleemoplossend
vermogen van de jeugdige of zijn ouders ontoereikend zijn. Om te bepalen of hiervan sprake is, is in
artikel 4 lid 3 onder a een aantal subjectieve criteria opgenomen waarnaar wordt gekeken, zoals ‘de
draagkracht en belastbaarheid van de ouders’ en ‘het belang van de ouders om te voorzien in een
inkomen’.
In de beantwoording op onze vorige vragen hierover is enkel ingegaan op het criterium ‘draagkracht’
(antwoord: hiervoor gebruikt het jeugdteam een vast, landelijk vastgesteld kader). Daarom stellen we nu
de volgende vervolgvragen:
a. Waar is vastgelegd wat onder de andere in artikel 4 lid 3 onder a genoemde criteria wordt verstaan?
b. Indien dit niet is vastgelegd: wie bepaalt dan wat onder de verschillende criteria wordt verstaan?
c. En hoe garandeert het College in dat geval dat in de uitvoering de criteria voor elke inwoner dezelfde
invulling krijgen en er dus geen sprake is van willekeur?
a. Wat onder de andere criteria uit artikel 4 lid 3 wordt verstaan is niet vastgelegd.
b. Het jeugdteam toetst op basis van hun kennis en ervaring in welke mate voldaan kan worden aan de
criteria. De beoordeling wordt binnen het team getoetst en wordt door het Jeugdteam nauwkeurig
onderbouwd.
c. We vertrouwen op de SKJ geregistreerde professionals van het Jeugdteam. Het college heeft geen
signalen ontvangen dat er in de uitvoering tot nu toe ooit sprake is geweest van ‘willekeur’ in hoe het
jeugdteam criteria toepast.
Vraag 2
In de Toelichting bij artikel 4 staat: ‘Indien een vrij toegankelijke, algemene voorziening, passend is, maar
de ouders en/of verzorgers kunnen of willen eventuele kosten voor of financiële bijdrage aan die vrij
toegankelijke, algemene voorziening, niet dragen, dan is dat geen aanleiding om een individuele
jeugdhulpvoorziening te treffen.’
In de beantwoording op onze vorige vragen hierover is vooral ingegaan op ouders die niet kunnen betalen
(antwoord: dan is er ruimte voor maatwerk). Maar wat gebeurt er als ouders niet willen betalen.
a. Is er dan ook ruimte voor maatwerk? Of eindigt dan de hulp voor het kind/de jongere?

b. En hoe kijkt het College aan tegen het verhalen van de kosten? Worden ouders gedwongen toch te
betalen?
Context bij de beantwoording: Voor (specialistische) jeugdhulp mag geen eigen bijdrage worden
gevraagd. Hier is financiële draagkracht van ouders niet van toepassing. Een vrij toegankelijke, algemene
voorziening is geen jeugdhulp. Hier kan door aanbieders een eigen bijdrage voor worden gevraagd.
Bijvoorbeeld deelname aan een workshop. Dit wordt niet vergoed vanuit de Jeugdwet, want het is geen
jeugdhulp.
a. Bij een vrij toegankelijke, algemene voorziening is geen sprake van jeugdhulp. Het gaat hierbij

over laagdrempelige voorzieningen die in het voorveld worden geboden. Als ouders de bijdrage
hiervoor niet kunnen of willen betalen. Dan zal er samen met de ouders, het Jeugdteam en het
voorveld een oplossing worden gezocht. Het college heeft geen signalen dat deze situatie zich in
de praktijk structureel voordoet.
Het college neemt het eigen kracht van ouders serieus. Dat betekent dat er samen met het gezin
gezocht wordt naar een aanbod wat passend is en aansluit bij de mogelijkheden van het gezin.
Als vrij toegankelijke, algemene voorziening passend is voor de hulpvraag van het gezin en ouders
dit niet kunnen betalen wordt gezocht naar mogelijkheden om passende ondersteuning mogelijk
te maken. Dit is per definitie maatwerk. Als ouders niet willen meewerken, dan stopt de
ondersteuning.
b. Verhalen van de kosten is niet aan de orde. Bij (specialistische) jeugdhulp kennen we geen eigen
bijdrage.

