
 
 
 
 
Aan het College van B & W 
Gemeente Borne 
Postbus 200 
7620 AE Borne 
 
 

 
Geacht College, 

 

Hierbij op uw verzoek ons advies met betrekking tot voorstel 20int05078; beleidsregels jeugdhulp 
gemeente Borne 2021, behorende bij de op 15 december 2020 door de gemeenteraad vastgestelde 
Verordening jeugdhulp Borne 2021.  
 
De adviesraad sociaal domein Borne is uitvoerig meegenomen bij het opstellen van bovengenoemde 
beleidsregels en heeft daarbij adviezen kunnen inbrengen bij het opstellen van dit concept.  
De gevolgde proactieve werkwijze heeft de adviesraad als bijzonder waardevol en positief ervaren. 
Adviezen die door de adviesraad tijdens het opstellen zijn ingebracht vormen geen onderdeel van dit 
advies.  
 
In dit advies gaat het om aanvullende adviezen en aandachtspunten die de adviesraad van belang 
acht om rekening mee te houden bij de introductie en uitvoering van de beleidsregels jeugdhulp 
gemeente Borne 2021. 
 
De adviesraad onderschrijft het belang dat in de beleidsregels in ruime mate aandacht wordt 
geschonken aan voorwaarden en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het 
persoonsgebonden budget (pgb).  
 
De adviesraad is van mening dat de gedetailleerdheid van de beleidsregels geen belemmering mogen 
vormen voor consulenten om de individuele situatie van de aanvrager te beoordelen en om samen 
met de aanvrager de meest effectieve oplossing te vinden.  
 
De adviesraad sociaal domein Borne vraagt het college aandacht voor de volgende adviezen en 
aandachtspunten: 
  
1. Artikel 2.1 eerste lid “Vormen van jeugdhulp”.  

In dit artikel worden enkele voorzieningen genoemd zoals het consultatiebureau en de 
kinderopvang. De adviesraad adviseert om het aantal voorzieningen uit te breiden om daarmee 
doorstroming naar duurdere voorzieningen te voorkomen. 
De adviesraad denkt daarbij aan: 

• Integrale vroeghulp voor kinderen van 0-7 jaar. Een team van deskundigen die adviseren bij 
kinderen met ontwikkelingsvragen. 
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• Steunouders. Onderzoek naar deze voorziening wordt geadviseerd. Steunouders zijn 
vrijwilligers die kinderen opvangen om ouders te ontlasten en ze kunnen een klankbord zijn 
voor ouders. Onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit van deze voorziening. 

• Jongerenwerker. Deze wordt niet genoemd, maar de adviesraad is verheugd over het extra 
budget dat beschikbaar wordt gesteld voor jongerenwerk. Per 1 maart wordt een 
jongerenwerker aangesteld voor 18 uur.  

 
Jaarlijkse evaluatie van de voorzieningen is nodig om te beoordelen aan welke voorzieningen 
behoefte is in de gemeente Borne. 
 

2. Artikel 4.4 “Informatie en identificatie”. 
Toestemming hoeft geen handtekening. 
De adviesraad adviseert om in dit artikel een verwijzing te maken naar de wettelijke basis waarop 
het standpunt is gebaseerd; het is niet nodig om schriftelijke toestemming te vragen van de cliënt, 
mocht er medische informatie worden opgevraagd.   
 

3. Artikel 4.7 “Gespreksverslag” 
In dit artikel is vastgesteld dat een gespreksverslag binnen 15 werkdagen naar ouders/jeugdige 
zal worden verzonden. De adviesraad adviseert om dit te monitoren en wil graag weten hoe dit 
wordt gedaan en in hoeveel gevallen deze termijn niet wordt gehaald.  
 

4. Artikel 4.8 “Extern deskundigenonderzoek “. 
De adviesraad vindt het positief dat het college de bevoegdheid heeft om een extern deskundige 
in te schakelen zodat deze kan adviseren bij de verwijzing naar passende zorg op maat. De 
adviesraad adviseert om ook dit te monitoren en wil graag een indicatie in hoeveel gevallen dat 
gebeurt.  

 
5. Artikel 5.2 “Regels voor een persoonsgebonden budget” 

Duur van de toekenning. 
De periode waarvoor de voorziening wordt toegekend zal beschreven worden in de beschikking. 
Het advies van de adviesraad is om een beschikking af te geven voor maximaal een jaar, met als 
reden dat kinderen in ontwikkeling zijn en zorgbehoeften daardoor snel kunnen veranderen. Een 
evaluatie naar de effectiviteit van het pgb is dan ook noodzakelijk. 
Daarnaast is de adviesraad van mening dat het belangrijk is dat het voor ouders duidelijk is dat 
het pgb geen bron van inkomsten is en dat ouders beschikken over voldoende deskundigheid. 
 

6. Artikel 6.2 “Onderzoek naar besteding persoonsgebonden budget”. 
De adviesraad adviseert om naast een jaarlijkse evaluatie gedurende het jaar een steekproef uit 
te voeren, onder pgb-houders, naar de besteding van het budget en de effectiviteit van de 
geboden zorg. 
 

7. Artikel 7.1 “Afstemming met gezondheidszorg"  
Afstemming met gezondheidszorg als directe verwijzer is nodig. Informatie over 
verwijsmogelijkheden, ook de voorliggende, is gewenst en de adviesraad adviseert om daarover 
afspraken te maken met de gezondheidszorg. 
 

8. Bijlage 1 “Vrij toegankelijke voorzieningen jeugdhulp”. 
De adviesraad adviseert om in deze bijlage de vrij toegankelijke voorzieningen als 
consultatiebureau en kinderopvang toe te voegen. Het risico is dat deze voorzieningen door ze 
niet op te nemen snel vergeten zouden kunnen worden als preventieve voorzieningen. 
 

9. Bijlage 5 “Richtlijn beoordeling (dreigende) overbelasting”. 
De adviesraad adviseert om aan de factoren die invloed hebben op de draaglast, financiële 
problemen toe te voegen.  
 

10. De adviesraad signaleert dat er verloop is onder jeugdconsulenten vanwege betere beloning in 
andere gemeenten. Het gevolg daarvan kan zijn een bezetting met jonge, minder ervaren, 
consulenten. Hierdoor is er een risico dat te gemakkelijk wordt overgegaan tot continueren van de 
zorg of "zwaardere" zorg. 
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De adviesraad adviseert om tot een meer evenwichtige samenstelling te komen van 
jeugdconsulenten waarbij voldoende ervaring gewaarborgd is. Daarbij kan ook worden overwogen 
om een ervaren mentor aan te stellen die ondersteuning kan bieden aan jongere consulenten. 
Een effect is dat daarmee voor ouders en kind de continuïteit wordt bevorderd en dat er minder 
verloop onder consulenten is. 
Een ander mogelijk effect zou eerder afschalen of beëindigen van de hulpverlening kunnen zijn. 
 

11. In aansluiting op het vorige advies vraagt de adviesraad het college om voor scholing van 
consulenten voldoende tijd en geld beschikbaar te stellen. Hierbij gaat het niet alleen om de 
wetten maar ook verordeningen en beleidsregels, want deze kunnen regelmatig veranderen. 
Daarnaast moet er ook aandacht besteed worden aan jurisprudentie.  
Van consulenten mag verwacht worden dat ze goed op de hoogte zijn en periodiek worden 
bijgeschoold. 

 
12. Uit gesprekken die de adviesraad heeft gehad met vertegenwoordigers uit verschillende 

werkvelden voor jeugd blijkt dat iedereen zijn best doet, maar er onvoldoende afstemming is. De 
adviesraad wil in haar advies benadrukken dat hieraan behoefte bestaat. Voor een goede 
afstemming is het niet alleen van belang dat er op directie- en managementniveau afspraken zijn, 
maar vooral dat de “werkers” elkaar kennen en opzoeken voor overleg en afstemming. 
 

13. De adviesraad vraagt zich af in welke mate transformatie van jeugdhulp plaats kan vinden naar 
algemene voorziengen. Hiermee zou kunnen worden voorkomen dat jeugdigen (te) lang gebruik 
blijven maken van duurdere zorg en niet integreren in algemene voorzieningen.  
Als voorbeeld wil de adviesraad noemen de jeugdigen (tot 18 jaar) die gebruik maken van 
Outdoor Care in Boekelo en die wellicht overgedragen zouden kunnen worden naar de scouting in 
Borne. Wel onder voorwaarde dat de leiding van de scouting geschoold wordt hoe om te gaan met 
bijv. autisme en ADHD. 

 
14. De adviesraad wil benadrukken dat er een eenduidige taakafbakening moet zijn tussen 

consulenten en behandelaars. De adviesraad stelt in dit geval voor dat consulenten 
verantwoordelijk zijn voor de regie en afstemming en de behandelaars verantwoordelijk voor het 
verlenen van kwalitatieve zorg aan jeugdigen. Hiermee zou verwijzingen naar duurdere zorg 
voorkomen dan wel beperkt kunnen worden. 

 

De adviesraad wil graag actief mee blijven denken en adviseren bij de transitie naar de nieuwe regels 

voor Jeugdhulp gemeente Borne 2021. 

 

Graag vernemen we uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Jieles van Daalen  

secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne 


