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Beste mevrouw Cramer, 
  
De adviesraad sociaal domein stelt het op prijs dat er een publieksversie gemaakt wordt van de 
verordening jeugdhulp en dat wij in de gelegenheid gesteld worden daarop te reageren. 
  
Op dit moment loopt er ook een traject voor een publieksversie voor de verordening WMO. Er zijn 
veel overeenkomsten in beide verordeningen. De ASD heeft er dan ook steeds voor gepleit dat een 
onderlinge afstemming tussen deze twee afdelingen van belang is. Mogen wij ervanuit gaan dat, 
bij het opstellen van de publieksversie, eenzelfde werk- en schrijfwijze is gehanteerd? 
  
Wij realiseren ons als adviesraad dat het lastig is om een publieksversie te maken die rekening 
houdt met een grote diversiteit aan lezers. In de publieksversie is ervoor gekozen om de 
verschillende onderdelen van de verordening en nadere regels op te nemen. Dat maakt het een 
lijvig stuk. Naar onze mening moet de publieksversie in grote lijnen het proces duidelijk maken van 
de vraag naar hulp tot de toekenning. Het hoeft naar onze mening niet tot het woord 
verdedigbaar te zijn.  
 
De opzet van het stuk, het taalgebruik en verwijzingen naar websites vinden wij onlogisch, te 
specialistisch en niet toegankelijk voor iedereen. Plaatjes erbij met pijlen (een soort diagram) kan 
helpen om deze stugge informatie te vertalen naar de burger. Daarnaast is het gebruik van zo min 
mogelijk afkortingen van belang om de publieksversie begrijpelijk te maken voor de lezer. Daar 
waar afkortingen echt nodig zijn, is het noodzakelijk om deze de eerste keer voluit te schrijven. 
  
De gemeente heeft aangegeven dat inzet van expert deskundigen van belang is voor een goed 
resultaat. Wij vragen ons af of u inwoners, die gebruik maken van jeugdhulp of een OCO heeft 
laten meelezen? Dit past volgens ons bij de hierboven genoemde ambitie van de gemeente.  
  
Het werken en denken vanuit positieve gezondheid is in het huidige coalitieakkoord opgenomen. 
Het verdient daarom de aanbeveling van de ASD om hiernaar te handelen waar het kan. Het zou 
goed zijn om positieve gezondheid op te nemen in deze publieksversie, die voor de komende jaren 
vast ligt. 
     
Naast bovenstaande reactie zijn in de bijlage specifieke opmerkingen gemaakt in de voorgestelde 
tekst. 
   
Mede namens de werkgroep jeugd 
  
Trudy Wilcke 
Lid Adviesraad Sociaal Domein 



 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Almere  

info@asdalmere.nl 

 

 
 

2 

 


