
 

 

gemeente 

Hardinxveld-Giessendam 
  

 
Goedemiddag meneer van den Berg, 
  
Hartelijk dank voor uw bericht.  
U stelt de volgende vragen: 
  
1.           Welke weerstand verwacht u dan van de hulpbehoevenden. Waar wordt dan op gedoeld? 
2.           Stellen wij andere kwaliteitseisen dan landelijk in de Jeugdwet bepaald? 
3.           Zijn de eisen in deze Verordening Jeugdhulp juridisch getoetst? 
  
Hierop kan ik het volgende antwoorden: 
1. De weerstand waar het overgaat in kanttekening 2.2/2.2 (Door uitvoering van deze verordening zal 
de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken krijgen met weerstand van zorgbehoevenden en 
gecertificeerde instellingen) Hier doelen we op Artikel 19.4. De kwaliteitseisen voor de inzet van 
jeugdhulp middels PGB zijn gelijk aan de eisen zoals gesteld in de overeenkomsten met de 
gecontracteerde jeugdhulp aanbieders in de regio.  
Door deze gelijktrekking worden er eisen aan het verlenen van zorg op basis van PGB gesteld. Het 
aanscherpen van deze regel zorgt ervoor dat er goede zorg wordt geleverd waar we als samenleving 
geld aan uitgeven. We hebben helaas moeten constateren dat deze kwaliteit (in verhouding met de 
uitgaven) nog wel eens te wensen overliet. Dit betekent in de praktijk dat iemand die niet voldoet aan 
de gestelde eisen, geen zorg meer mag verlenen totdat de kwaliteit van zorg geborgd wordt. Denk dan 
aan bijvoorbeeld bijscholing of het behalen van een diploma e.d.  
  
2. De landelijke kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen staan in 
hoofdstuk 4 van de Jeugdwet. Volgens de Jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de jeugdhulp. De eisen de gemeente Hardinxveld-Giessendam stelt aan de kwaliteit 
hebben wij vastgelegd in de contracten met de aanbieders van jeugdhulp via de Serviceorganisatie 
Jeugd. Hardinxveld-Giessendam stelt geen andere kwaliteitseisen dan de Jeugdwet bepaalt. 
Echter door de lokale visie van Hardinxveld-Giessendam zorgen we voor extra verdieping en 
aanscherping van kwaliteit op lokaal niveau.   

• Ons vertrekpunt: de inwoner zelf en een 'levensbrede' visie.  

• Meedoen naar eigenvermogen en kracht.  

• Voorkomen is beter dan genezen.  

• Normaliseren en accepteren.  

• Toegankelijke, passende ondersteuning en maatwerk.  

• Sociaalteam als drijvende kracht.     

Door met onze inwoners en partners deze visie uit te dragen kunnen we met elkaar kwaliteit borgen.  
  
3. De eisen zijn o.a. getoetst door het AKD en afgestemd met de SOJ (welke ook juridisch getoetst 
zijn n.a.v. de Jeugdwet).  
 

Met vriendelijke groet, 

Miranda Vonk  

 
 

 


