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Haren 02 april 2020, 
 
Geachte mevrouw Jongman, 

Stadadviseert, de adviesraden Ten Boer en Haren hebben in de afgelopen periode driemaal een 

overleg gehad met de beleidsadviseur Jeugdhulp Hinke de Boer en met Rolf Mulder, juridisch 

adviseur Jeugdwet van de gemeente Groningen in het kader van een adviesaanvraag betreffende de 

actualisatie en harmonisatie van de verordening Jeugd.  

Belangrijke aandachtspunten bij de wijziging van de Verordening en de Nadere Regels jeugd zijn 

geweest: 

1. De eventuele wijziging van de pgb-tarieven.  

2. Aanpassing en invoering van een protocol gebruikelijke hulp.  

3. De beslistermijn na een melding/aanvraag.  
4. Aanvullende regels over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb (de pgb-

vaardigheid).  
5. Wanneer een beschikking? 

 
Het proces 

Op 21 januari 2020 is op uitnodiging van de coördinator Stadadviseert een informatiebijeenkomst 

georganiseerd met een heldere uitwerking door de betreffende ambtenaren van bovenstaande 

thema’s. Er was ruimte voor discussie en toelichting.  Het tweede overleg op 5 februari kenmerkte 

zich als dialoog tussen enerzijds de regelingen Groningen/ Haren en wat de voorgestelde 

aanpassingen betekenen voor de individuele burger, waarbij vooral gelet werd op de informele zorg 

en waar het kan gaan schuren. 

In de derde bijeenkomst op 5 maart zijn de laatste vragen beantwoord en is overlegd over het uit te 

brengen advies. 

Wij als leden van de verschillende adviesraden zijn uitermate tevreden met de welwillende opstelling 

van betreffende medewerkers van de gemeente, de duidelijke presentatie, maar ook het 

meedenkniveau was bijzonder prettig. Wij adviseren akkoord te gaan met de voorgestelde 

actualisatie en harmonisatie verordening Jeugdhulp. 

Wel blijft van belang, dat er steeds gekeken dient te worden naar de individuele effecten voor de 

aanvragende cliënten, In een paar gevallen kan het namelijk negatief uitpakken en dat is bij deze zorg 

niet gewenst. 

 

Met vriendelijke groet,    

 

 


