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p/a Herman de Manstraat 24 
4207 PL  Gorinchem                   
 
 

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente Gorinchem 
   t.a.v. Dhr. E. Kraaijeveld 
 
Datum : 25 september 2018   
Betreft : Advies betreffende Verordening Jeugdhulp en Beleids- en Nadere regels 
 

 

Geacht college,   

De Wmo adviesgroep is uitgenodigd om een advies te formuleren met betrekking tot 
“Verordening Jeugdhulp en Beleids – en Nadere regels periode 2018 – 2022. 

Ten eerste merken wij op dat Wmo adviesgroep opnieuw erg laat betrokken wordt bij deze 
adviesaanvraag, op korte termijn ( vóór 4 oktober 2018 ) wordt er van ons een advies 
verwacht (binnen gekomen mail 3 september). Ons verzoek aan de gemeente Gorinchem is 
dat wij graag ruim van te voren op de hoogte worden gebracht van een volgende 
adviesaanvraag. De Wmo adviesgroep komt standaard niet iedere 4 week/ maand bijeen. 

Ons advies aan het college is positief, echter wel met een aantal opmerkingen: 

De Wmo adviesgroep pleit voor een gedegen monitoring van vooral de verordening. Indien 
zich knelpunten in de praktijk voordoen is het van eminent belang dat hier adequaat op 
gereageerd wordt en indien nodig een andere koers gevaren wordt (u kent de uitdrukking: 
van het kalf en de put ).  

Daarnaast heeft de Wmo adviesgroep graag inzicht in de tijdtabel van aanvraag naar inzet 
zorg, m.a.w. hoelang moet de aanvraag van hulp dan wel zorg naar inzet daarvan minimaal 
dan wel maximaal wachten op de (noodzakelijke) inzet van zorg. De Wmo adviesgroep pleit 
voor een zeer korte periode, want juist bij jeugdigen is het belangrijk dat zorg zo snel als 
mogelijk wordt ingezet. (artikel 5 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem 2018) 

 

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Verblijf ik met vriendelijke groet, 

 

Namens de Wmo adviesgroep, 

Egbert Boer 

voorzitter   

 


