
Reactie van het College van B&W op het advies inzake de Verordening Jeugdhulp. 

 

U geeft aan in te kunnen stemmen met de voorliggende concept Verordening indien de daarin 

aangegeven en voorgenomen aanpassingen worden doorgevoerd. Inclusief de regionale adviezen 

vanuit alle betrokken adviesraden in de gemeenten Zuid Holland Zuid. 

Wij waarderen het dat een afvaardiging van de Wmo-raad Gorinchem heeft deelgenomen aan het 

“Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp Zuid Holland Zuid”.  

 

In uw advies wijst u terecht op een tekstuele fout in artikel 9 lid 1. In deze zin ontbreekt de letter “t” 

bij het woordje “zorgt”. Dit is aangepast in de Verordening. 

 

Verder geeft u aan dat u graag ziet dat het onderscheid tussen de jeugdhulp en het Sociaal Team 

wordt gereduceerd in die zin dat de behandeling van de vraag naar jeugdhulp feitelijk gaat 

ressorteren onder het Sociaal Team. Wij begrijpen de mogelijke verwarring die is ontstaan door het 

begrip “Jeugdteam” dat is opgenomen in de Verordening.  

 

Wij zijn het volledig met u eens dat hier geen onderscheid tussen mag zijn. Sterker nog, deze 

scheiding is er naar onze mening ook niet. Binnen het Sociaal Team werken verschillende 

professionals voor alle inwoners van Gorinchem (0-100) waaronder ook professionals met als 

specialisatie Jeugd. Bepaalde vormen van jeugdhulp kopen we lokaal in zodat deze beschikbaar zijn 

voor elke jeugdige inwoner, zonder dat daarvoor een beschikking hoeft te worden afgegeven. Deze 

lokale hulp wordt vanuit het Sociaal Team uitgevoerd door daarvoor opgeleide professionals met 

een specialisatie op Jeugd. Het gaat hier om vormen van Jeugdhulp die vastgelegd worden in de 

Verordening Jeugdhulp als algemene voorziening.  

Deze professionals bij elkaar noemen we het ‘Jeugdteam’ (zie artikel 8 lid 1a). Zij maken onderdeel 

uit van het Sociaal Team en zijn geen losstaand team. Wij streven hierbij altijd naar 1 gezin en 1 

plan. 

 
 
 
 
 
 


