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Vraag 1 
Het MBR heeft in 2018 een advies gegeven waarop een jaar later antwoord wordt gegeven. Welke 
reactietermijn is gebruikelijk en welke is gewenst?
Antwoord 

De  gewenste  reactietermijn  is  2  maanden.  Door  het  uitstellen  van  de  behandeling  van  de 
verordening vanwege de verkiezingen is dit helaas nagelaten.

Vraag 2
In een verordening wordt geregeld wanneer, hoe en onder welke voorwaarden een inwoner hulp kan 
krijgen van de gemeente. In de verordening worden voorzieningen genoemd die worden aangeboden 
door tweede lijn organisaties (bv. kinderbescherming, pleegzorg, gesloten inrichtingen e.d.) en die 
worden gefinancierd met geld dat de gemeenten via de gemeenschappelijke regeling hebben 
overgedragen aan de jeugdzorgregio Rotterdam Rijnmond. 
A. Kan een gemeentelijke verordening van toepassing zijn op producten/voorzieningen van een 
gemeenschappelijke Regeling? 
B. In hoeverre heeft de gemeenteraad haar bevoegdheid overgedragen aan een ander orgaan? M.a.w. 
kan iemand in beroep gaan bij de gemeente als hij geen of geen geschikte pleegzorg (als voorbeeld) 
krijgt. 
C. Als dat niet zo is waarom staan deze voorzieningen dan in de gemeentelijke verordening?
D. Welke werking heeft de lokale verordening over de jeugdgezondheidszorg via de jeugdartsen en de 
basis JGGZ via de huisartsen?

Antwoord
A.  Deze  is  inderdaad van  toepassing  op  de  producten/voorzieningen van  de  gemeenschappelijke 
regeling.
B. De bevoegdheid is niet overgedragen. Het beroep loopt via de gemeente, aangezien de toegang tot  
jeugdhulp via de gemeente loopt.
C. De gemeentelijke verordening gaat over de toegang tot alle vormen van jeugdhulp en daarmee ook 
die via de GR Jeugdhulp gecontracteerd zijn.
D. Deze lokale verordening betreft de toegang tot algemene voorzieningen en die tot jeugdhulp.

Vraag 3
Inwoners van Ridderkerk hebben een voldoende sterke positie nodig wanneer de hulp te weinig of niet 
goed is om daartegen in bezwaar en beroep te gaan. Al vaker is aangegeven dat de positie van de 
inwoners in het complexe proces kan verbeteren. 
A. Welke mogelijkheden zijn er voor inwoners?
B. Waarom is het college van mening dat deze regeling voldoende is? 
C. Is er ook een verordening in de gemeenschappelijke regeling?

Antwoord



A. Inwoners hebben de mogelijkheid tot inspraak in de MBR, maar daarnaast ook bij  
behandeling  van  voorstellen  in  de  commissie  en  raad.  Daarnaast  is  er  ook  de  onafhankelijke 
cliëntenondersteuning van stichting MEE waar onze inwoners gebruik van kunnen maken. Ook kunnen 
inwoners hun knelpunten kenbaar maken tijdens het spreekuur bij de wethouder.
B.  Ridderkerk heeft niet meer of minder regelingen, dan bij wet is geregeld. Als je een beschikking of  
indicatie voor jeugdhulp hebt, heb je een regeling nodig om bezwaar of beroep te kunnen doen. In 
Ridderkerk wordt in relatie tot andere gemeenten niet veel gebruik gemaakt van de regeling, omdat de 
Ridderkerkse  Teamleider  Wijkteam veel  investeert  aan  de  voorzijde,  als  het  gaat  om al  dan  niet  
toekennen van jeugdhulp. In andere gemeenten verloopt dit soms anders.
C. Nee, er is geen aparte verordening.
Vraag 4
Een verordening is een instrument om beleid uit te kunnen voeren. Een meerjarig beleidsplan heeft 
normaliter een duur van vier jaar waarna het wordt geëvalueerd en er een nieuw plan wordt 
vastgesteld. Vijf jaar geleden is een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Om de verordening te kunnen 
beoordelen is inzicht in het meerjarenbeleidsplan gewenst. Graag ontvangen wij het nieuwste 
meerjarenbeleidsplan.

Antwoord
Er komt een integraal beleidsplan voor de 3D’s en Welzijn, waar mogelijk ook Onderwijs aan wordt  
toegevoegd. Hiervoor is een integraal beleidskader nodig. De komende maanden wordt gewerkt aan 
een procesvoorstel en later dit jaar, vanaf Q3, zal worden gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan. Zodra 
dit beschikbaar is, wordt dit aan de raad toegezonden.


