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Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente  

Pijnacker - Nootdorp 2022. 

 

Geacht College, 

 

Recent ontvingen wij uw Beleidsregels Jeugdhulp 2022. U vraagt ons over deze beleidsregels advies 

uit te brengen. 

 

Tijdens ons overleg op 14 december 2021 hebben Iris Sterkenburg en Sharon den Belzen het stuk 

toegelicht en vervolgens hebben wij onze inhoudelijke reactie besproken. Dat heeft geleid tot het 

volgende advies. 

 

Algemeen 

De ASD had gezien de eerder voorgelegde planning verwacht een evaluatie te ontvangen van de eind 

2020 vastgestelde beleidsregels. In plaats daarvan liggen nu al aangepaste beleidsregels voor. Op zich 

kan de ASD zich vinden in de gedachte om verbeteringen meteen om te zetten in een aanpassing van 

de beleidsregels. Wel missen we daardoor een helder overzicht met een analyse van de 

onderwerpen, die in de ogen van het College aanleiding vormden om een aanpassing van deze 

beleidsregels voor te stellen.  

Tegelijkertijd realiseren we ons, dat het hier gaat om een eerste aanpassing, die vooral enkele 

kleinere ‘reparaties’ en verduidelijkingen omvat. Bedoeld om degenen die ermee moeten werken, 

zoals de kernteams en degenen die ermee te maken krijgen, zoals ouders en kinderen concretere 

omschrijvingen van de betreffende ondersteuningsmogelijkheden te bieden. 

 

Samenvatting 

Kort samengevat kunnen we instemmen met de inhoud van de beleidsregels. 

• De aangepaste beleidsregels bieden meer duidelijkheid voor de professionals in de 

kernteams en voor cliënten/ouders en kinderen. 

• Samen met de bijlagen bieden ze duidelijke kaders voor de indicatie. 

• Het is belangrijk om de instrumenten op deze wijze te gebruiken en niet als 

verantwoordingsinstrument of als aanzet voor het optuigen van een uitgebreide 

administratie. 

 

Tot slot nog twee aanvullende opmerkingen. 



 

 

 

Normaliseren 

De Adviesraad vindt het een goede zaak dat het uitgangspunt normaliseren in plaats van 

medicaliseren, zoals uitgewerkt in het Beleidsplan Grip op het sociaal domein, in de beleidsregels is 

opgenomen. Met name de toelichting in de inleiding is voor alle betrokkenen verhelderend.  

De nadere uitwerking in hoofdstuk 2 lijkt ons in combinatie met de aan te bieden 

cliëntondersteuning voldoende om qua advies dan wel ondersteuning de juiste keuzes te maken. 

 

Gebruikelijke hulp 

De ASD stelt vast dat de reikwijdte van het begrip gebruikelijke hulp, waarvoor wij in ons eerdere 

advies eind 2020 aandacht hebben gevraagd, beter is beschreven in hoofdstuk 3 en in bijlage 2.  

Tevreden stellen wij vast dat de financiële toets in het hele stuk is geschrapt. 

 

Communicatie 

In ons eerdere advies bij de beleidsregels 2020 hebben wij aandacht gevraagd voor de communicatie 

met name gericht op de ouders.  

Op onze vraag naar de stand van zaken, is ons mondeling meegedeeld dat er nu een folder wordt 

ontwikkeld waarin de toegangsprocedure tot jeugdhulp verduidelijkt wordt. Ook is de gemeente 

bezig met een sociale kaart en wordt binnenkort de website ge-update zodat het preventieve aanbod 

van de gemeente goed te vinden is voor de burger. 

Wij blijven deze ontwikkeling met belangstelling volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 

 
Piet van Adrichem 

voorzitter Adviesraad Sociaal Domein   

 

 

 

c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevrouw I. Sterkenburg 

 

 

 

 

 


	Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente  Pijnacker - Nootdorp 2022.
	Algemeen
	Samenvatting
	Normaliseren
	Gebruikelijke hulp
	Communicatie


