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Advisering over drie conceptverordeningen

Geachte leden van de Wmo raad,
Op 1 oktober 2014 heeft u een advies uitgebracht over de concept verordening Wmo, de concept verordening
Jeugdhulp en de concept verordening Inspraak en medezeggenschap. Wij zijn blij met uw positieve reactie op de
concept verordeningen en ervaren dat de dialoog gedurende het maken van de verordeningen zijn vruchten heeft
afgeworpen. Veel van uw punten zijn al in de concept verordeningen verwerkt, zoals u bij uw vergadering op 30
september heeft aangegeven. Hieronder gaan we in op uw resterende opmerkingen.
Wmo verordening
U adviseert bij de regeling van aanbieders over medezeggenschap ook de medezeggenschap van naast
betrokkenen toe te voegen.
Verordening jeugdhulp
U adviseert om in de verordening tot uiting te brengen dat het in principe altijd gaat om een gezinsaanpak en
adviseert om overal te spreken over de jeugdige en/of diens ouder(s)/opvoeder(s). We hebben uw advies op een
aantal manieren verwerkt:
 het begrip ouder hebben wij uitgebreid, zodat ook andere opvoeders hieronder vallen;
 wij hebben in de toelichting opgenomen dat, indien sprake is van gezinsproblematiek, het gezin in principe een
familiegroepsplan maakt. Dat wij dit kunnen faciliteren en, mocht een gezin hier niet toe in staat zijn, de
deskundige dit samen met het gezin maakt.
Overigens zal het vaak, maar niet altijd om gezinsproblematiek gaan.
Verordening Inspraak en Medezeggenschap
Hierover adviseert u positief.
Wij delen uw mening dat de nadere uitwerking van de verordeningen van groot belang is voor de inwoners.
Wij zullen u daarom ook hierover uw advies vragen. Voorheen was dit niet gebruikelijk.
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Wij vertrouwen er op dat wij hiermee voldoende zijn ingegaan op uw reactie en adviezen.
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Hoogachtend,
het college van Pijnacker-Nootdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.P.R. Woudstra

mw F. Ravestein
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