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Vraag 1 
a. Wat is de reden waarom de Verordening Jeugdhulp niet is samengevoegd met de Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning?
b. Is het mogelijk om bij het herzien van één van deze verordeningen alsnog samen te voegen? 

Dit in het kader van integraal werken binnen het sociaal domein en de wens tot één gezin, één 
plan, één regisseur. 

Antwoord 
De  focus  lag  op  het  actualiseren  van  de  verordening  jeugdhulp.  Het  samenvoegen  van 
verordeningen is een vervolgstap waar binnen het domein Maatschappij nu afspraken over worden 
gemaakt.

Vraag 2
Artikel 3.5 – lid 2 – Preventieve jeugdbescherming 
Het college zorgt voor inzet van de jeugdhulp die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de 
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel, preventieve jeugdbescherming of jeugdreclassering.  

Wat wordt bedoeld met de term ‘preventieve jeugdbescherming’ en op welke manier geeft de jeugdwet 
ruimte om deze preventie vorm te geven?

Antwoord
Preventieve  jeugdbescherming  of  drang  wordt  ingezet  om  de  uitvoering  van  een 
kinderbeschermingsmaatregel  te  voorkomen.  Het  gaat  om  een  traject  waar  vrijwillig  aan  wordt 
meegewerkt door ouders/verzorgers. Aangezien deze vrijwilligheid de basis is, biedt de jeugdwet hier  
ruimte voor.

Vraag 3
Artikel 4.2.1 Mogelijkheid tot het kiezen voor een Persoonsgebonden budget

Waarom is er niet gekozen om een PGB test (zoals bv. Per Saldo heeft ontwikkeld) in te zetten? 
Hiermee kan men onderzoeken of de jeugdige of zijn ouders daadwerkelijk pgb-vaardig zijn. Dit blijkt 
extra zekerheid te geven wat betreft de kans op succesvol pgb-gebruik.

Antwoord 
Er is voor gekozen om de criteria voor PGB aan te scherpen in de verordening. Het inzetten van een 
PGB test zullen we opnemen in de aangepaste beleidsregels.


