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Aan het College van B &W van de gemeente Dordrecht  
t.a.v. de heer R. van der Linden 
Postbus 8  
3300 AA DORDRECHT  
 
 
Datum:   17 februari 2022 
Betreft:  Aangepaste Verordening Jeugdhulp 
 
 
 
Geachte heer Van der Linden, beste Rik 
 
 
Allereerst willen we u hartelijk bedankt voor de uitgebreide reactie die we hebben gekregen op de 
adviezen die we op 17 januari 2022 en op 1 februari 2022 hebben uitgebracht. We zijn blij dat er 
zorgvuldig naar onze adviezen is gekeken en dat veel van onze punten zijn overgenomen.  
 
Aangepaste verordening  
Naar aanleiding van de besprekingen in de Commissievergaderingen op 18 januari en 8 februari jl. en 
onze besprekingen met de ambtelijke organisatie is de Verordening Jeugdhulp aangepast. We 
hebben geen behoefte meer een advies uit te brengen over de Verordening. 
 
Aandachtspunten voor de uitvoering 
Naar aanleiding van onze adviezen hebben we twee prettige en constructieve overleggen gehad met 
mevrouw Smid en met mevrouw Oostrom. Tijdens het tweede overleg hebben we gesproken over de 
zorgen die we hebben bij de toepassing van het overgangsrecht. Er worden geen nadere regels 
gesteld, dit is niet nodig want de AWB geldt. Dit betekent wel dat het overgangsrecht individueel 
toegepast en getoetst moet worden. Om een goede en eenduidige toepassing van het 
overgangsrecht te garanderen komt er een instructie voor de uitvoeringsorganisaties. Dit stelt ons 
gerust, omdat het bijdraagt aan juiste toepassing van de AWB. We gaan de uitvoering van het 
overgangsrecht monitoren en indien nodig bespreken we de resultaten met u. 
 
Goede samenwerking/onze betrokkenheid 
De overleggen met mevrouw Smid en mevrouw Oostrom hebben ertoe bijgedragen dat we met 
elkaar het beste resultaat voor de jeugdigen hebben bereikt. We waarderen de open en transparante 
houding en willen deze constructieve samenwerking graag voorzetten. We kijken er dan ook naar uit 
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om mee te denken en te praten over de nadere regels en de notitie om te komen tot één 
verordening sociaal domein.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jannie Storm     Anke-Elze de Jong-Rietstap 
Interim-voorzitter Adviesraad    Voorzitter Ouderplatform 
Wmo & Jeugd Dordrecht   Zuid-Holland Zuid 
 
 
 
 
 
cc. Gemeenteraad en mevrouw Van Oostroom 


