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Het college heeft de Participatieraad gevraagd te adviseren over de vast te stellen Verordening 
Jeugdhulp Gemeente Goirle 2021. Op 6 augustus 2021 heeft het college dit advies ontvangen. In 
deze brief gaan wij kort in op het proces om tot de nieuwe verordening te komen en reageren wij op 
uw inhoudelijke adviespunten. 
 
Wij danken de werkgroep Jeugd en Wmo van de Participatieraad Goirle voor het mee denken in het 
voortraject naar de nieuwe verordening Jeugdhulp. De vertegenwoordiging van de Participatieraad 
heeft op 15 juli 2021 uitgebreid met de betrokken ambtenaren gesproken over de beoogde 
aanpassingen. Na het gesprek heeft de werkgroep een informeel advies uitgebracht. N.a.v. het 
gesprek en informeel advies heeft er een revisie van de verordening plaatsgevonden. Wij hebben er 
vertrouwen in dat de aanpassingen die zijn gedaan ten goede komen aan de inrichting van de 
jeugdhulp voor inwoners van Goirle en Riel. Ook is het prettig dat u op deze manier heeft mee 
gekeken naar de leesbaarheid en begrijpbaarheid van wat er in de verordening staat. 
 
Wat betreft de punten in het door u toegezonden officiële advies het volgende: 
 
*De formulering van de ‘datum van aanvraag’ is de meest correcte op basis van de jurisprudentie. 
Hier stemt u mee in. U geeft echter ook aan dat het belangrijk blijft de wettelijke termijnen zoveel als 
mogelijk te halen. Dit onderschrijven wij natuurlijk en wij verzekeren u dat wij hiervoor ons uiterste 
best blijven doen. 
 
*Tegen het opnemen van de bepaling over de ‘toetsing op jeugdhulp via het medisch domein’ heeft 
u uw bezwaren geuit. U bent van mening dat wij door het toepassen van deze toets (rekenkundig óf 
inhoudelijk) de autonomie van de arts en zorgaanbieder aantasten. Als gemeente zijn wij 
verantwoordelijk voor de juiste inzet en kwaliteit van de hulp die aan onze inwoners geboden wordt. 
Onderdeel daarvan is dat wij grip hebben op de verwijzingen die via het medisch domein 
plaatsvinden. Daarin zijn wij gesprekspartner van de verwijzer en de zorgaanbieder. Onderwerp van 
gesprek is of de beoogde ondersteuning ook de juiste is. Op dit moment voeren wij enkel een 
rekenkundige toets uit. Daarin wordt gecontroleerd of de beoogde ondersteuning in het juiste 
arrangement is aangevraagd. Deze werkwijze is al eerder vanuit de regio Hart van Brabant toegelicht 
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en afgestemd met de verwijzers en zorgaanbieders. Met het opnemen van de bepaling in de 
verordening formaliseren we de mogelijkheid van deze werkwijze.  
 
*Uw advies inzake het expliciet wijzen op de onafhankelijke cliëntondersteuning betreft een 
werkafspraak. In de uitvoering wijzen wij meermaals op deze mogelijkheid. Dit gebeurt o.a. in de 
brief die voorafgaat aan het keukentafelgesprek en ook bij het keukentafelgesprek is dit een 
onderwerp. Omdat het een werkafspraak betreft is het niet noodzakelijk dit op te nemen in de 
verordening. 
 
*U vraagt ons tevens zorg te dragen voor een informatiepakket voor jongeren die hulp ontvangen en 
binnenkort 18 worden. Hoewel wij dit een belangrijk punt vinden, betreft dit iets wat geen plaats 
heeft in een verordening. Wij zullen uw punt mee nemen om te kijken of wij dit kunnen verwerken in 
de dienstverlening aan onze inwoners. 
 
*Tot slot adviseert u ons een bepaling over privacy op te nemen in de verordening. Het doel van de 
verordening is om aan te geven hoe een gemeente de toegang tot verschillende vormen van 
jeugdhulp regelt. Privacy is geregeld in diverse andere wetgevingen die voorliggend zijn aan een 
verordening Jeugdhulp van een gemeente. Daarnaast is het onderdeel van de contractering van 
zorgaanbieders en zijn zorgaanbieders zelf gehouden aan de wetten die bestaan rondom privacy. 
Daarom nemen wij deze bepaling niet op in de verordening. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
Nicole Boonmann 
domeinmanager Sociaal 


