TOELICHTING
op de Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht

Artikel 1.

Invulling van het onderzoek

Het college is gehouden een voorziening voor jeugdhulp te treffen als de eigen mogelijkheden en het
probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouder(s) ontoereikend blijken te zijn voor de
vastgestelde problemen. Dit volgt uit artikel 2.3 van de wet. In de praktijk betekent dit, dat een
onderzoek met plaatsvinden dat hierover uitsluitsel biedt. In de Nadere regels is een afwegingskader
opgenomen wat in het onderzoek aan de orde komt. In dit artikel van de Beleidsregels worden de
onderwerpen benoemd die zover als nodig tijdens het onderzoek aan bod kunnen komen. De
jeugdprofessionals bepaalt op basis van de hulpvraag welke onderwerpen aan de orde dienen te
komen.
Bij de invulling van deze onderwerpen is niet alleen degene die het onderzoek uitvoert aan de slag.
Ook van de jeugdige en zijn ouder(s) wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren bij het in kaart
brengen van de aard en omvang van de problemen en de hulp, zorg en ondersteuning die daarvoor
nodig is.
Het kan voorkomen dat de ouder(s) (dreigend) overbelast is (zijn). Er kan jeugdhulp worden ingezet om
deze overbelasting te verminderen.
als er sprake is van een (dreigende) overbelasting moet(en) de ouder(s) voorrang geven aan de hulp,
zorg en ondersteuning in plaats van maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk.
Artikel 2.

Algemeen dagelijkse Levensbehoeften (ADL) in het kader van persoonlijke verzorging
verzorging

Het bieden van persoonlijke verzorging kan aan een jeugdige worden toegekend als
jeugdhulpvoorziening. Om helderheid te bieden wat onder persoonlijke verzorging onder de wet wordt
verstaan, geeft dit artikel een uiteenzetting om welke handelingen het gaat. Hierbij is een onderscheid
tussen handelingen die voortkomen uit een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico
daarop – dit valt onder de zvW en de handelingen die voortkomen uit een tekort aan zelfredzaamheid.
Voor deze laatste handelingen kan zo nodig een voorziening onder de wet worden getroffen. Dit gaat
dan om handelingen die betrekking hebben op het ondersteunen en aanleren van
zelfzorgvaardigheden bij kinderen met een ontwikkelachterstand en het begeleiden van de ouders
hierin, het tijdelijk overnemen van verzorging door de ouders totdat de balans in het gezin weer is
hersteld en het ondersteunen in de dagelijkse zorg en begeleiding van de jeugdige, zodat ouders
ruimte hebben voor werk.
Artikel 3.

Weigering van een pgb

Een pgb kan alleen worden verstrekt als de aanvrager, al dan niet met behulp van genoemde personen
in artikel 10. lid 1 sub a. van de Nadere regels, in staat is zelf de taken behorende bij het pgb
verantwoord uit te voeren. Om dit vast te stellen wordt een test uitgevoerd. Hiervoor kan de pgb-test
worden gebruikt die door Per Saldo beschikbaar wordt gesteld.

