VERSCHILLEN TUSSEN OUDE EN NIEUWE VERORDENING JEUGDHULP
ALGEMEEN
De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening Jeugdhulp van Schulinck, een
juridisch adviesbureau voor gemeenten en op de nieuwe regionale inkoopafspraken
gespecialiseerde jeugdhulp 2021 e.v.
De nieuwe verordening is uitgebreider op het onderwerp PGB: de voorwaarden, de hoogte
van het PGB en het onderscheid tussen formele en informele hulp.
Daarnaast zijn er bepalingen toegevoegd namelijk criteria voor individuele voorzieningen,
privacy en gegevensverwerking en de hardheidclausule. In de oude verordening ontbraken
deze.
Hieronder wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de oude en de nieuwe verordening.
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TOELICHTING OP VERSCHILLEN
• Begripsbepalingen: deze zijn geactualiseerd en aangepast waar nodig. Sommige
begrippen zijn verdwenen omdat ze voor de hand liggen of elders in de verordening zijn
verwerkt. Ook zijn er nieuwe begrippen bijgekomen.
• Vormen van Jeugdhulp: in de nieuwe verordening zijn de algemene en individuele
voorzieningen beter gespecificeerd naar hulpvorm. Dit geeft meer duidelijkheid waar we
het over hebben.
• Aanvraag: in de nieuwe verordening is deze uitgebreider en wordt benadrukt dat er
verwacht wordt van de jeugdige en zijn ouders dat er een beroep op het gezin en sociale
netwerk is gedaan. Ook wordt er gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Wat er niet meer in staat is dat het aanvraagformulier door het college
is vastgesteld. Dit verminderd de bureaucratische rompslomp.
• Toegang, besluit en beschikking: in de nieuwe verordening staan ongeveer dezelfde
zaken, maar dan ondergebracht in twee artikelen in plaats van drie artikelen. Wat is
toegevoegd is dat jeugdige en ouders zich binnen zes maanden moeten melden bij een
jeugdhulp- of PGB-aanbieder.
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Onderzoek, gesprek, ondersteuningsplan: deze onderdelen zijn helder ondergebracht in
één artikel.
Criteria individuele voorzieningen: dit is een nieuw artikel, op grond waarvan een aanvraag
kan worden toegekend of afgewezen. Dit ontbrak in de oude verordening en werd node
gemist. Daarbij is aandacht besteed aan toekenning met terugwerkende kracht (als de
hulp al loopt), en de grenzen die hieraan worden gesteld.
Criteria PGB: In de oude verordening was dit heel summier en werd verwezen naar 8.1.1
van de Jeugdwet. In de nieuwe verordening staan de voorwaarden veel uitgebreider
beschreven. Er wordt aangegeven welke kosten uitgesloten zijn en wanneer het college
aan aanvraag voor PGB kan weigeren bijvoorbeeld als er sprake is van fraude, of als er
twijfels zijn over de integriteit van de PGB-jeugdhulpaanbieder.
Onderscheid formele en informele hulp: dit is een nieuw artikel. Dit onderscheid is
belangrijk, omdat het bepalend is voor de voorwaarden die aan het PGB worden
verbonden en voor de hoogte van het PGB. In de oude verordening stond hier niets over
opgenomen.
Hoogte PGB: dit onderwerp was opgenomen in de oude nadere regels jeugdhulp 2016. De
hoogte van het PGB moet echter in de verordening staan, daarom is in de nieuwe
verordening artikel 12 opgenomen.
Herziening, intrekking en terugvordering: de artikelen van de oude en nieuwe verordening
zijn nagenoeg hetzelfde. Wat is toegevoegd is dat de gemeente de Sociale
Verzekeringsbank kan vragen om de uitbetaling van een PGB helemaal of gedeeltelijk uit
te stellen (opschorten) totdat een besluit is genomen om het PGB voort te zetten of in te
trekken.
Bestrijding oneigenlijk gebruik, misbruik en niet-gebruik: dit is een nieuw artikel, onder
andere toegevoegd om een toezichthouder aan te wijzen.
Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en gecertificeerde instellingen: het oude
en het nieuwe artikel zijn nagenoeg hetzelfde.
Privacy en gegevensverwerking: Om jeugdhulp te kunnen bieden zijn persoonsgegevens
nodig. Dit artikel is daarom toegevoegd om te borgen dat de gemeente zich aan de
privacyregels houdt van de Jeugdwet, de Awb en de AVG en zij jeugdige en/of ouders
hierover actief informeren. Deze ontbrak nog omdat de Wet AVG pas in juli 2021 van kracht
is.
Vertrouwenspersoon/klachtregeling: het artikel over de vertrouwenspersoon is vervangen
door een artikel over klachtregeling. De eis van de aanwezigheid van een
vertrouwenspersoon bij een instelling is opgenomen in de inkoopeisen van de
jeugdhulpaanbieders. Als een kind of ouder onheus is bejegend door een instelling,
moeten zij daar terecht kunnen. De gemeente werkt met een klachtenregeling. Hier kan
men gebruik van kan maken als het bejegening betreft door een personeelslid van de
gemeente.
Inspraak en medezeggenschap: in de nieuwe verordening is lid 3 eruit gehaald. Wat in de
oude verordening staat komt niet overeen met hoe het in de praktijk wordt gedaan. Er zijn
wel regionale bijeenkomsten waarbij cliënten (jeugdigen) in gesprek gaan met wethouders
over onderwerpen die spelen in de jeugdhulp. Door dit lid er uit te halen sluit het beter aan
bij hoe het in de praktijk gaat.
Hardheidsclausule: dit artikel ontbrak in de oude verordening en is toegevoegd om in
bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn ouders te kunnen afwijken van de
bepalingen in de verordening.
Evaluatie: in de nieuwe verordening gaat het over de evaluatie van beleid. Op regionaal
niveau wordt dat periodiek geëvalueerd. In de oude verordening gaat het om de evaluatie
van de verordening. Omdat dat in de praktijk niet gebeurt komt dit niet terug in de nieuwe
verordening.

