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Samenvatting:
In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de raad richtinggevende kaders voor de uitvoering van de
wet dient vast te leggen in een verordening. In de gemeente Boekel geldt momenteel de
verordening die is opgesteld in 2015. De aanpassingen in de verordening jeugdhulp 2022 zijn o.a.
gebaseerd op de nieuwe regionale inkoopafspraken gespecialiseerde jeugdhulp. Met het
vaststellen van deze gewijzigde verordening wordt niks gewijzigd aan het jeugdbeleid binnen
Boekel.
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de verordening jeugdhulp 2022 gemeente Boekel

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 raad richtinggevende kaders voor de uitvoering
van de wet dient vast te leggen in een verordening. Beleidsregels zijn een uitwerking van de
verordening en behoren tot de bevoegdheid van het college.
In de gemeente Boekel geldt momenteel de verordening die is opgesteld in 2015. De
aanpassingen in de verordening jeugdhulp 2022 zijn onder andere gebaseerd op de nieuwe
regionale inkoopafspraken gespecialiseerde jeugdhulp. Door vernieuwde richtlijnen en
jurisprudentie zijn ook technische wijzigingen nodig. Sinds 2015 is een behoorlijk aantal
wijzigingen in het VNG-model doorgevoerd. Met het vaststellen van deze gewijzigde verordening
wordt niks gewijzigd aan het jeugdbeleid van Boekel. De technische wijzigingen zijn ook verwerkt
in de nieuwe verordening.

Relatie met eerdere besluitvorming:
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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. De aanpassingen in de
Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022 zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op deze
nieuwe inkoopafspraken.
Beoogd resultaat:
Met het vaststellen van de nieuwe verordening sluiten we aan op regionale (inkoop)afspraken en
voldoen we aan landelijke wet- en regelgeving.
Keuzemogelijkheden:
Indien de nieuwe verordening niet in werking treedt kunnen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de
gemeentelijke uitvoering en de wet- en regelgeving.
Argumenten:
Argument 1
Onze huidige verordening dateert van 2015 en is inmiddels door ontwikkelingen en jurisprudentie
achterhaald. Door het niet aanpassen van de verordening zou de gemeente juridische risico’s
kunnen lopen. De voorliggende verordening is gebaseerd op de laatste modelverordening van de
VNG en in regionaal (Brabant Noordoost) verband opgesteld. De verordening sluit aan bij de
inkoop specialistische jeugdhulp 2021 e.v
De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
•
Voor de individuele jeugdhulpvoorzieningen gelden in de nieuwe inkoopovereenkomst
andere termen. Deze termen zijn overgenomen in artikel 4 Beschikbare individuele voorzieningen.
•
De beschikbare algemene en individuele voorzieningen zijn gedetailleerder opgenomen en
daarmee duidelijker omschreven voor de aanvrager (jeugdige en/of ouders).
•
In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de beschikbare algemene voorzieningen en individuele
voorzieningen benoemd. Een beschrijving van de individuele voorzieningen is opgenomen in het
Productenboek Inkoop gespecialiseerde jeugdhulp Regio Noordoost-Brabant.
•
Regels (criteria) voor een PGB zijn uitgebreider beschreven. Zo is in de aangepaste
verordening opgenomen waar een PGB plan aan moet voldoen, de kosten die uitgesloten zijn
voor vergoeding vanuit een PGB en nadrukkelijk welke eisen gesteld worden aan formele hulp
vanuit het sociale netwerk. Tevens is in het artikel opgenomen hoe gehandeld wordt indien er
twijfels/ vermoedens zijn over de integriteit van de PGB jeugdhulpaanbieder. Opgenomen is ook
dat het college - binnen de kaders van de verordening - uitvoeringsregels PGB kan opstellen om
de uitvoeringspraktijk verder te stroomlijnen. Dit vindt plaats binnen de kaders van de verordening
en op basis van advies van de Adviesraad Sociaal domein.
•
In de aangepaste verordening is in artikel 15 expliciet de verwijzing naar en afhandeling
van klachten volgens de klachtenregeling van de gemeente Boekel opgenomen.
•
In de verordening is een nieuw artikel opgenomen over privacy en gegevensverwerking
(artikel 16).
Argument 2
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De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de nieuwe verordening en
beleidsregels. In de vergadering van januari 2022 is de nieuwe opzet besproken en zijn vragen
beantwoord. De ASD heeft het college laten weten te kunnen instemmen met de nieuwe
verordening.
Financiële gevolgen en dekking:
-Risico’s:
Als de verordening niet wordt aangepast, kan de gemeente juridische risico’s lopen.
Communicatie:
Na besluitvorming door de gemeenteraad, wordt de verordening op de gebruikelijke en wettelijk
verplichte wijze gepubliceerd (lokale weekblad en landelijk register van decentrale regelgeving).
Uitvoering en evaluatie:
-Voorstel:
In te stemmen met de verordening jeugdhulp 2022 gemeente Boekel

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022
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