Bijlage 1. De nieuwe Verordening Jeugdhulp & Wmo, wat wijzigt er?
1. De samenhang
De twee verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2017 van de gemeente Waalre zijn
samengevoegd tot één document.
2. Duidelijkheid & Klantvriendelijkheid
In één document zijn alle regels en procedures voor inwoners met een hulpvraag
duidelijk en navolgbaar geschreven. De huidige verordeningen zijn gebaseerd op
modelverordeningen van de VNG. De nieuwe verordening is gebaseerd op de
‘omgekeerde verordening sociaal domein’ van Stimulansz. De verordening heeft
een hoofdstuk per probleem waar een burger tegenaan kan lopen. Per hoofdstuk
wordt aangegeven wat het doel van de gemeente is op dat onderwerp. Zodat de
geest achter de lettertjes in beeld blijft, waarom vinden we het belangrijk? Wat is
‘de bedoeling’?
3. Vormen van hulp
De huidige verordeningen geven een algemene opsomming van de voorzieningen
waar inwoners aanspraak op kunnen maken, zoals ‘begeleiding’ en ‘behandeling’.
De nieuwe verordening maakt dit concreet:
“de gemeente biedt in ieder geval alle producten die zijn opgenomen in de
Producten en Dienstencatalogus (PDC), de landelijke transitiearrangementen,
huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen en individuele
hulpmiddelen”
Ook geeft de nieuwe verordening een opsomming van vormen van hulp die de
gemeente niet beschikbaar stelt.
De verordening geeft aan dat de gemeente Waalre zich gaat baseren op de
‘Databank effectieve jeugdinterventies’ van het NJI om zo de focus te leggen op
bewezen effectieve zorg.
Tenslotte wordt een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang met deze
verordening een mogelijke vorm van jeugdhulp.
(artikel 2.1.)
4. Ontvangstbevestiging na melding van hulpvraag
De nieuwe verordening benoemt dat in de ontvangstbevestiging die de inwoner
ontvangt na melding van zijn hulpvraag, informatie staat over:
- De mogelijkheid om iemand, bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijk
deskundige (cliëntondersteuner) mee te nemen naar het gesprek, en
- Indien van belang: de mogelijkheid om zelf een plan op te stellen waarin de
inwoner uitlegt hoe zijn persoonlijke situatie is en wat hij wil bereiken met zijn
vraag (persoonlijk plan of familiegroepsplan).
(artikel 2.3.1.)
5. Procedure en termijnen
De verordening maakt meer inzichtelijk aan welke termijnen de gemeente zich
houdt. Het gespreksverslag dat wordt gemaakt van het gesprek (of de
gesprekken) met inwoners, wordt gebruikt als aanvraag nadat inwoners het
hebben ondertekend. Als het gaat om jeugdhulp wordt het dan een
‘ondersteuningsplan’ genoemd.

Voor de Wmo geldt dat binnen 6 weken na melding van de hulpvraag, inwoners
het gespreksverslag hebben ontvangen.
Voor jeugdhulp geldt dat inwoners binnen 8 weken na het eerste gesprek, het
ondersteuningsplan ontvangen. Hierbij biedt de nieuwe verordening de extra
mogelijkheid middels een formulier een ‘aanvraag individuele voorziening
jeugdhulp te doen’.
(artikel 2.4.1.)
6. Deskundigheid boordeling
De nieuwe verordening stelt heldere eisen aan de deskundigheid die is vereist bij
de beoordeling van een hulpvraag van een inwoner.
(artikel 2.4.4.)
7. Terugwerkende kracht
In de verordening is toegevoegd dat aanvragen niet met terugwerkende kracht
worden vergoed.
(artikel 2.5.4.)
8. Protocol jeugdhulp na een medische verwijzing
Het protocol jeugdhulp na een medische verwijzing maakt onderdeel uit van de
verordening, waarmee jeugdhulpaanbieders eenzelfde soort onderzoek naar de
hulpvraag moeten doen als het onderzoek dat de gemeente uitvoert. Gericht op
normaliseren en het inzetten van eigen kracht.
(artikel 2.6.1)
9. Persoonsgebonden budget
Er zijn een aantal nieuwe zaken opgenomen in de verordening:
- de inwoner moet kunnen motiveren waarom zorg in natura niet passend is
voor zijn hulpvraag en moet kunnen aantonen dat hij zich voldoende op zorg
in natura heeft georiënteerd. Hierbij worden mogelijke voorbeelden genoemd,
bijv. omdat het noodzakelijk is de hulp op 24 uurs afroep te organiseren.
- de inwoner moet een pgb plan indienen, de verordening somt op welke punten
in het pgb plan aan de orden moeten komen.
- De verordening benoemt 9 ‘pgb vaardigheden’ waarover een inwoner (of zijn
vertegenwoordiger) moet beschikking.
(artikel 4.3.1.)
Daarnaast worden er extra voorwaarden gesteld aan de inzet van het pgb sociaal
netwerk, zoals de beschikbaarheid van degene die de zorg geeft en hoe zijn
vervanging is geregeld. Ook is vastgelegd dat hulp door familie in de eerste of
tweede graad nooit wordt beloond met een professioneel tarief, maar altijd met
het tarief voor een pgb sociaal netwerk.
(artikel 4.3.3.)
Het tarief voor het pgb sociaal netwerk is in 2020, € 20 per uur. Met de nieuwe
verordening gaat dit omlaag, het wordt gelijkgesteld aan het minimumloon.
(artikel 4.3.4.)

10. Eigen bijdrage (Wmo).
De inwoner betaalt een bijdrage in de kosten van een Wmo maatwerkvoorziening. Er
zijn echter ook situaties waarin een inwoner geen eigen bijdrage hoeft te betalen. In
welke situaties er wel en geen eigenbijdrage verschuldigd is, wordt in artikel 4.4.
beschreven. Ook is in dit artikel een directe link met de website van het CAK
opgenomen, voor de meest recente en actuele informatie over de hoogte van de
eigen bijdrage.

(artikel 4.4.)
11. Extra thema’s
Tenslotte zijn er in de nieuwe verordening thema’s toegevoegd, zoals hoofdstuk 5 wat
omschrijft op welke wijze inwoners en de gemeente met elkaar omgaan. Hoofdstuk 7
gaat kort in op controle, het voorkomen van fraude en op het thema privacy.

