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Adviesraad Sociaal Domein 
Alblasserdam
t.a.v. M. Bosman-Slingerland

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam,
Geachte mevrouw Bosman-Slingerland,

Op 4 april 2022 heeft u ons voorzien van een advies op de conceptverordening 
jeugdhulp Alblasserdam waarvoor dank. Op 25 mei 2022 hebben we u via een 
brief een eerste reactie gegeven. Daarin is aangegeven dat de adviezen en 
opmerkingen van de adviesraad worden meegenomen in de totstandkoming 
van de definitieve verordening. We hadden u graag eerder willen terugkoppelen
hoe uw adviezen zijn overgenomen, maar door wisseling binnen het 
gemeentebestuur en regionale ontwikkelingen heeft dit de nodige tijd in beslag 
genomen.

Inmiddels is de conceptverordening jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 
getransformeerd tot de verordening jeugdhulp Alblasserdam. Bij de nu 
voorliggende verordening is gebruik gemaakt van de adviezen van de 
Adviesraad Dordrecht, Stichting Jeugdteams, het Ouderplatform Zuid-Holland 
Zuid, de adviezen van Bianca de Outer en uiteraard uw adviezen.

Wij onderschrijven, net als u, dat geen enkele jeugdige die hulp nodig heeft 
tussen wal en schip mag vallen. Daar is de voorliggende verordening dan ook 
op ingericht. In het onderstaande geven we tekst en uitleg hoe we uw advies in 
de verordening jeugdhulp Alblasserdam verwerkt hebben.

Publieksvriendelijke versie verordening Jeugdhulp
We onderschrijven uw wens om een publieksvriendelijke versie te maken. Drie 
verschillende professionals hebben naar de verordening gekeken en kwamen 
tot de conclusie dat zo'n versie ingewikkeld is. Het proces van het maken van 
een publieksvriendelijke versie heeft ook gezorgd voor de vertraging in het 
besluitvormingsproces. Graag hadden we de verordening gezamenlijk met de 
publieksvriendelijke versie gepresenteerd. Regionaal wordt er aandacht 
geschonken aan het maken van een dergelijke versie, echter bevredigend 
eindresultaat is nu nog niet aan de orde. Er wordt regionaal nog wel gewerkt 
aan een publieksvriendelijke versie. Deze zullen we delen indien deze 
beschikbaar is. 



Mochten inwoners vragen hebben dan kunnen zij voor uitleg altijd terecht bij de 
medewerkers van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (gevestigd in het 
Brughuis) en uiteraard bij de gemeente Alblasserdam.

Draagkracht en draaglast
In de definities hebben wij onze visie op draagkracht en draaglast vastgelegd. 
Deze is afgeleid van de modelverordening van de VNG. Aanvullend hierop 
hebben wij het begrip 'gebruikelijke hulp' toegevoegd. Dat was in het verleden 
ook al vastgelegd in de nadere regels. Wij menen dat deze combinatie een 
overzichtelijk beeld schetst wat inwoners van ons mogen verwachten.

Jeugdhulp op school
Jeugdhulp op school wordt als een algemene voorziening aangeboden voor 
scholen met speciaal (basis)onderwijs. Dergelijke scholen kennen wij niet in 
Alblasserdam. Wel zijn de medewerkers van zowel De Sociale Basis en het Ds.
Kerstencentrum als schoolmaatschappelijk werkers verbonden aan alle scholen
in Alblasserdam. Hiermee wordt jeugdhulp binnen de scholen gebracht. Een 
belangrijke rol spelen de samenwerkingsverbanden die ook weer medewerkers 
betrekken bij de scholen. Deze medewerkers vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van het college.

Passende Jeugdhulp
Passende jeugdhulp wordt in Alblasserdam in eerste instantie uitgevoerd door 
medewerkers van de Stichting Jeugdteams. Om moverende redenen kan 
ervoor gekozen worden om gebruik te maken van een aanbieder uit de 
zorgmarkt. Naast deze route kunnen ook medisch specialisten (waaronder 
huisartsen) en de Gecertificeerde Instellingen jeugdigen doorverwijzen naar de 
zorgmarkt. De beoordeling van wat passende jeugdhulp is ligt bij deze partijen.

Afwijzing Jeugdhulp
Wij zijn ervan overtuigd dat in gevallen van afwijzing altijd een gemotiveerde 
onderbouwing door de medewerkers van Stichting Jeugdteams wordt gedeeld 
met de jeugdige en/of ouders/verzorgers.

PGB
Voor het vragen van hulp bij het opstellen van een plan voor een PGB kan men 
terecht in het Brughuis. Medewerkers daar staan altijd klaar om te helpen.

Nadere regels
U vraagt om betrokkenheid bij het opstellen van de bijlagen. Hier hebben wij 
niet voor gekozen vanwege het grote aantal reeds betrokken partijen. Naast de 
eerdergenoemde partijen zijn dat de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid (9 
stuks), de Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams. Daarnaast 
heeft de gemeente Alblasserdam in het verleden de nadere regels bij de 



jeugdhulpverordening vastgesteld op een wijze waardoor er nu weinig 
aanpassing noodzakelijk zijn.

Voor de goede orde sturen wij u hierbij alle relevante stukken die ook naar het 
college en de gemeenteraad zijn gestuurd. Tot slot danken we u voor uw 
advies, omdat dit ons zeker geholpen heeft bij de totstandkoming en een 
verbetering van de verordening Jeugdhulp Alblasserdam en de nadere regels. 

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief?  Neem dan contact op met Ben Kraal. U kunt
hem bereiken via b.kraal@alblasserdam.nl of 078-7706098.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris, de burgemeester,
S. van Heeren J.G.A. Paans
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