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Geacht college,
Wij hebben kennisgenomen van de verordeningen, nadere- en beleidsregels
Wmo 2015 en Jeugdwet. Er is voor de leden van de Adviesraad voldoende
gelegenheid geweest om de stukken te bespreken en vragen te stellen in
aanwezigheid van de ambtelijk ondersteuner. Er is het afgelopen jaar een mooie
stap gemaakt voor wat betreft de leesbaarheid van de stukken. Daarvoor een
compliment. In onze ogen zijn er inhoudelijk geen grote wijzigingen, daarom
brengen we een positief advies uit over de wijzigingen ten opzichte van vorig
jaar.
Wmo
Inhoudelijk zijn er op de Wmo stukken geen aanvullingen of vragen. Wel willen
we in het algemeen aandacht blijven vragen voor de samenhang tussen de
verschillende domeinen binnen het sociaal domein. Hopelijk kan de nieuw in te
richten toegang onder de naam ‘Schakel’ hieraan bijdragen. Ook blijven we
aandacht vragen voor maatwerk en voldoende ruimte binnen de regelingen om
dat toe te kunnen passen. We zien in onze gemeente een toename van algemene
voorzieningen en dat is goed. We blijven wel aandacht vragen voor het feit dat er
tijdig wordt opgeschaald als er een maatwerkvoorziening noodzakelijk is.
Jeugdwet
In de verordening en beleidsregels wordt gesproken over medicatiecontrole voor
kinderen met ADHD en gedragsproblemen. Dat impliceert dat ADHD niet onder
gedragsproblemen valt. Bovendien gaat het niet alleen om medicatiecontrole
voor kinderen met alleen gedragsproblemen, maar om kinderen met een
aandoening of stoornis, waarbij deze medicatiecontroles door een specialistisch
behandelaar uitgevoerd worden. Is hier voldoende aandacht voor?
Wij zijn benieuwd hoe er onderzoek wordt gedaan. Welke vragen worden gesteld
en welke informatie wordt er ingewonnen? Is dit alleen de noodzakelijke
informatie? Wie ziet hier op toe? We vragen ons af of 70 uren
ondersteuningsbehoefte 4 niveau F voldoende is?
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Een van de doelstellingen van de Jeugdwet is het bevorderen van deelname aan
het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van de
jeugdige. Dit zal voor veel jeugdigen slechts ten dele mogelijk zijn. Het wordt als
een knelpunt ervaren dat de Jeugdwet op het 18e jaar van de jeugdige ophoudt
en de Wmo en eventueel Participatiewet de ondersteuning overneemt. Hoe is
deze kwetsbare overgang geborgd? Hoe verloopt de samenwerking tussen de
verschillende partijen in deze overgang? Wordt er met jongeren ruim voordat ze
de 18 jarige leeftijd bereiken aan een plan voor hun toekomst gewerkt?
Hoe wordt beoordeeld of de aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de
contactafspraken? In een artikel in Tubantia (april 2021) werd gesproken over
zorgfraude. Waren hier aanbieders van jeugdhulp betrokken? Zijn er criteria
vastgesteld waarop de aanbieder gescreend wordt? Wordt de kwaliteit en
effectiviteit van de aanbieders gemeten?
Graag ontvangen wij van u een antwoord op de verschillende vragen. We worden
graag op de hoogte gehouden van de effecten die deze verordeningen,
beleidsregels en nadere regels.
Hoogachtend,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Tubbergen

Sandrine Wermelink
Voorzitter
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