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Betreft: Advisering Verordening Jeugd 2020 
 
 
Geacht college, 
 
Op 6 januari jonstleden ontvingen wij het verzoek om u te adviseren over de nieuw vast te stellen 
Verordening Jeugd 2020. In een daarbij gevoegde memo wordt e.e.a. toegelicht. 
Helaas moeten wij u mee delen dat wij het niet opportuun achten u nu inhoudelijk een reactie te 
geven. De termijn die wij hebben om te komen tot een serieuze inhoudelijke reactie is veel te kort en 
noodzaak om inhoudelijk te adviseren ontbreekt omdat het gaat over een ambtelijk en juridisch 
aanpassing c.q. harmonisatie. Van een beleidswijziging is geen sprake. 
Beter geen advies dan een niet onderbouwd advies! 
 
Wij komen op basis van de memo tot de conclusie dat het nu op stel en sprong vast stellen van de 
verordening niet perse nodig is. Wij laten de keuze om wel een tijdelijke verordening vast te stellen 
aan u over. De vigerende verordeningen hebben immers rechtskracht tot het einde van dit jaar. In de 
memo wordt ook aangegeven dat het huidige voorstel nog voor 01-01-2021 vervangen moet worden 
door een, laten het maar noemen, definitieve versie. 
Wij adviseren u om sterk in te zetten op het nog dit jaar vast stellen van een gedegen en actuele 
verordening.  
Daarbij gaan wij uit van een integratie van alle verordeningen voor het sociaal domein (Jeugd / Wmo / 
participatiewet en schuldhulpverlening). Wij stellen u voor om dit niet te doen vertrekkend vanuit de 
wet en regelgeving, maar vanuit het klantperspectief. In het land zijn al meerdere goede voorbeelden 
te vinden van een zo genaamde “omgekeerde verordening”.  
De BASDA wordt graag in dat traject betrokken worden. 
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