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Samenvatting:
In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de gemeenteraad richtinggevende kaders voor de
uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. De huidige verordening dateert uit
2015 en dient geactualiseerd te worden. De aanpassingen in de verordening jeugdhulp zijn
voornamelijk gebaseerd op de nieuwe regionale inkoopafspraken gespecialiseerde jeugdhulp 2021
e.v. Met het vaststellen van deze nieuwe verordening wordt niets gewijzigd aan het jeugdbeleid
binnen de gemeente Boekel.
Voorgesteld besluit:
Vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022.
Inleiding/probleemstelling:
De Jeugdwet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en
toegankelijke jeugdhulp. Hierbij is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en
veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt, maar ook dat het
noodzakelijk is om regels op te stellen over het beschikken van jeugdhulp aan jeugdigen en/of
ouders. In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de gemeenteraad richtinggevende kaders voor de
uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. Nadere regels zijn algemeen
verbindende voorschriften die een uitwerking zijn van de verordening en behoren tot de
bevoegdheid van het college. Op 23 augustus 2022 heeft het college ingestemd met de Nadere
regels jeugdhulp gemeente Boekel 2022 (zie bijlage 1).
De huidige verordening dateert uit 2015 en dient geactualiseerd te worden. De aanpassingen in de
verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022 zijn voornamelijk gebaseerd op de
modelverordening Jeugdhulp van Schulinck, een juridisch adviesbureau voor gemeenten en op de
nieuwe regionale inkoopafspraken gespecialiseerde jeugdhulp 2021 e.v. Zie bijlage 2 en 3 voor de
nieuwe verordening met toelichting. Sinds 2015 zijn een behoorlijk aantal wijzigingen in de
modelverordening doorgevoerd. Door vernieuwde richtlijnen en jurisprudentie zijn ook technische
wijzigingen nodig. Met het vaststellen van deze gewijzigde verordening wordt niets gewijzigd aan
het jeugdbeleid binnen de gemeente Boekel. De technische wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe
verordening.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
• In de regio Noordoost Brabant zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk inkopen van
specialistische jeugdhulp. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost Brabant 2020. In 2020 heeft het college ingestemd met de inkoopopdracht
specialistische jeugdhulp regio Noordoost Brabant 2021 tot en met 2023. Daar staat in
opgenomen dat we vanaf 2021 een andere inkoopsystematiek hanteren. Echter door de
gevolgen van de uitbraak van het coronavirus was het nodig om de aanbesteding voor
jeugdhulp 2021-2023 stop te zetten in april 2020. In het jaar 2021 is er dan ook gewerkt met
een noodovereenkomst en vanaf 1 januari 2022 met de nieuwe inkoopsystematiek zoals
opgenomen in de inkoopopdracht.
• De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 9 oktober 2014 de huidige
verordening jeugdhulp gemeente Boekel vastgesteld.
Beoogd resultaat:
Een actuele verordening die voldoet aan wet- en regelgeving, aansluit bij regionale
(inkoop)afspraken en gewenst gemeentelijk beleid.
Keuzemogelijkheden:
Indien de nieuwe verordening niet in werking treedt kunnen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de
gemeentelijke uitvoering en de wet- en regelgeving.
Argumenten:
1. De nieuwe verordening sluit aan bij de inkoopafspraken specialistische jeugdhulp 2021 e.v.
In 2020 heeft het college ingestemd met de inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio
Noordoost Brabant (zie kopje ‘Relatie met eerdere besluitvorming’). Waarin staat opgenomen dat
we vanaf jaar 2021 een andere inkoopsystematiek hanteren. Echter door de gevolgen van het
coronavirus is deze uitgesteld naar het jaar 2022. Om te werken volgens deze nieuwe
inkoopafspraken is aanpassing van de verordening nodig. De aanpassingen in de Verordening
jeugdhulp gemeente Boekel 2022 zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op deze nieuwe
inkoopafspraken.
De belangrijkste wijzigingen die in de verordening zijn opgenomen zijn:
• Voor de individuele jeugdhulpvoorzieningen gelden in de nieuwe inkoopovereenkomst
andere termen. Deze zijn overgenomen in artikel 4 ‘Beschikbare individuele voorzieningen’.
• De beschikbare algemene en individuele voorzieningen (artikel 3 en 4) zijn gedetailleerder
opgenomen en daarmee duidelijker omschreven voor aanvrager (jeugdige en/of ouders).
Een beschrijving van de individuele voorzieningen is opgenomen in het Productenboek
Inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp Noordoost Brabant (www.rioz.nl).
• De criteria voor een PGB zijn uitgebreider beschreven (artikel 10). Zo is in de aangepaste
verordening o.a. opgenomen waar een PGB-plan aan moet voldoen, welke kosten
uitgesloten zijn en wanneer het college een aanvraag voor een PGB kan weigeren.
• In artikel 12 is opgenomen hoe de hoogte van de PGB-tarieven wordt bepaald. De hoogte
van een persoonsgebonden budget (PGB) is niet langer gebaseerd op oude AWBZ-tarieven
en tarieven uit 2016. Omdat de financiering van de jeugdhulp op een andere wijze gebeurt,
worden de maximale PGB-tarieven en de jaarlijkse indexering nu gelijk getrokken met de
tarieven van de gecontracteerde jeugdhulp. Voor jeugdhulp die wordt gegeven door iemand
uit het informele netwerk wordt de hoogte van het PGB bij het bestaan van een
dienstbetrekking gelijk aan het minimum uurloon, inclusief vakantiebijslag voor een persoon
van 21 jaar of ouder met een 36-urige werkweek.
• In de verordening is een nieuw artikel opgenomen over privacy en gegevensverwerking
(artikel 16).
Voor de overige wijzigingen in de verordening wordt verwezen naar bijlage 4 ‘Verschillen
tussen oude en nieuwe verordening jeugdhulp’.
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2. De nieuwe verordening sluit aan bij de actualiteit, jurisprudentie en regionaal opgestelde
verordening.
De verordening is in regionaal (Noordoost Brabant) verband opgesteld. Deze is gebaseerd op
de meest recente modelverordening van Schulinck waarin rekening is gehouden met de meest
actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van jeugdhulp. Vanuit de regio
Noordoost Brabant is deze verordening beschikbaar gesteld aan elke gemeente in de regio. Het
is aan iedere gemeente zelf of zij en op welke wijze zij deze verordening overnemen of niet.
Omdat we regionaal inkopen is het goed om eenduidigheid te creëren in de lokale
verordeningen. Er is daarom vooral gekeken naar de verordening jeugdhulp van de gemeenten
Maashorst, Oss en ‘s-Hertogenbosch. De verordening en nadere regels zijn zowel intern als
extern getoetst door een juridisch adviseur.
3. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) kan instemmen met de nieuwe verordening
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de nieuwe verordening jeugdhulp. In
de vergadering van januari 2022 is deze besproken en zijn vragen beantwoord. De ASD heeft
het college laten weten te kunnen instemmen met de nieuwe verordening en nadere regels
jeugdhulp.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
Indien de nieuwe verordening jeugdhulp niet aangepast wordt kunnen er tegenstrijdigheden
ontstaan tussen gemeentelijke uitvoering en wet- en regelgeving, dit kan juridische risico’s met
zich mee brengen.
Communicatie:
Na besluitvorming door de gemeenteraad, wordt de verordening op de gebruikelijke en wettelijk
verplichte wijze gepubliceerd (Boekels Weekblad en landelijk register van decentrale regelgeving).
Uitvoering en evaluatie:
Staat opgenomen in artikel 20 en artikel 21 van de Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022.
Voorstel:
Vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Nadere regels jeugdhulp gemeente Boekel 2022
Bijlage 2: Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022
Bijlage 3: Toelichting op de verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022
Bijlage 4: Verschillen tussen oude en nieuwe verordening jeugdhulp
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