
De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 januari 2022   inzake 
Vaststellen Verordening jeugdhulp Dordrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op de Jeugdwet;

b e s l u i t :

Commissie merkt op dat de brief van Adviesraad Wmo&Jeugd en het Ouderplatform ZHZ, die als 
nazending is verspreid, ook om een nadere toelichting vraagt zowel van de afzenders als een 
reactie van het college. Commissie plaatst in eerste termijn diverse opmerkingen over voorliggende 
verordening. De leeftijdsgrens van 18 jaar wordt te rigide geacht. De verordening lijkt financieel 
gedreven en gericht op beperking van ondersteuning en beheersing van kosten, terwijl juist tijdens 
deze corona-pandemie blijkt dat een toenemend aantal jongeren psychisch lijden. Commissie 
vraagt zich af wat er door akkoord te gaan met deze verordening verandert aan de staat van de 
stad en welke neveneffecten te verwachten zijn, zoals oplopende wachtlijsten. In het verlengde 
hiervan wordt het rapport van 4Vitae aangehaald waarin wordt geadviseerd jeugdhulp niet op 
inhoud af te bakenen, maar te toetsen of de zorg en ondersteuning een bijdrage levert aan levens 
van jongeren en gezinnen. Uitwerking van artikel 9 (Toegang jeugdhulp via huisarts, medisch 
specialist of jeugdarts) in praktijk roept vragen op over de juridische houdbaarheid hiervan. 
Jeugdteams worden gemist in dit artikel. Commissie vraagt waarom er geen objectief instrument is 
opgenomen in de weging van draagkracht en draaglast.
Wethouder Van der Linden zegt toe desgewenst uitgebreidere reactie van Adviesraad Wmo&Jeugd, 
de was/wordt-lijst met wijzigingen en onafhankelijk juridisch advies/ toetsing aan te leveren. 
Commissie besluit behandeling na deze eerste termijn te schorsen en het raadsvoorstel aan te 
houden totdat toegezegde stukken zijn aangeleverd. Afspraak wordt gemaakt om eventuele 
schriftelijke vragen van fracties uiterlijk vrijdag 21 januari toe te sturen aan de wethouder. 
Vervolgbespreking wordt geagendeerd ter commissievergadering 8 februari.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 18 januari 2022.
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