Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 13 december
2018
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 23237-2018
Onderwerp: Verordening Jeugdhulp 2019

Aan de raad
Inleiding
De huidige Jeugd-verordening dateert van najaar 2014 (datum inwerkingtreding 1 januari 2015).
De verordening is destijds gebaseerd op de modelverordening VNG. Inmiddels zijn we ruim 3,5
jaar verder en hebben thema’s zich doorontwikkeld, zowel landelijk (jurisprudentie) als regionaal /
lokaal (doorontwikkeling beleid). Het is van belang om de verordening te actualiseren en te zorgen
dat deze een goede basis vormt voor de ontwikkelingen waar we voor staan.
Beslispunten

1. De Verordening Jeugdhulp 2019 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 22 november 2018

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.
Beoogd effect
Doorontwikkeling lokale regels Jeugdhulp.
Argumenten
1.1 De verordening Jeugdhulp is afgestemd met de adviesraden WMO.
De Adviesraad Sociaal Domein is positief over de nieuwe Verordening Jeugdhulp 2019.
1.2 De verordening Jeugdhulp 2019 sluit aan op de jurisprudentie.
De verordening Jeugdhulp 2015 is veelal gebaseerd op de VNG-modelverordening. Deze
is destijds met spoed tot stand gekomen en blijkt inmiddels op diverse punten niet meer te
voldoen. Sinds 2015 is de jeugdwet doorontwikkeld. Juridisch heeft dit over het algemeen
plaatsgevonden via jurisprudentie. Dit is verwerkt in een nieuwe verordening jeugdhulp
2019 zodat aangesloten wordt op deze jurisprudentie en er minder ruimte is voor eigen
interpretatie.
Een voorbeeld van een noodzakelijke aanpassing betreft de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep (CRvB) dat de tarievenstructuur PGB moet vastliggen in een
raadsverordening. Wij hadden dat vastliggen in nadere regels en lopen daarmee een
aanzienlijk (financieel) risico. Met de nieuwe verordening wordt dit gerepareerd.

1.3 De verordening jeugdhulp 2019 bevordert integrale samenwerking: één gezin, één
plan.
Integraliteit staat vanaf 2015 centraal. In de praktijk bleek dit echter nog moeizaam door
de verschillende wetten (wmo-jeugd) en privacywetgeving. De nieuwe verordening
bevordert de integraliteit doordat er meer aansluiting is gemaakt tussen wmo en jeugd.
De begrippenkaders sluiten goed op elkaar aan, de opbouw van de verordeningen is
gelijk, criteria en weigeringsgronden zijn zoveel als mogelijk gelijk alsook het belangrijke
hoofdstuk pgb.
1.4 De verordening Jeugdhulp 2019 biedt ruimte aan lokale nadere uitwerking en
flexibiliteit.
Het sociaal domein is volop in beweging. De verordening is daarom kaderstellend
opgesteld. Via delegatiebepalingen is er ruimte geboden om afzonderlijke regels uit te
werken en lokaal kleuring. De Peelregionale gezamenlijkheid komt niet in gedrang doordat
essentiële uitgangspunten zijn vastgelegd, bijvoorbeeld rondom:
 Art. 3.11 / verwijzing
Dit is opgenomen in de verordening om zoveel als mogelijk grip te krijgen op dit proces
van doorverwijzing.
 Art. 7.2 / Kwaliteitstoezicht zorg
Dit is opgenomen om toezicht op de kwaliteit meer op te nemen in een continue proces en
daarmee preventief en toezicht minder te zien als louter repressief vanuit de landelijke
inspectie.
Kanttekeningen
n.v.t.
Vervallen “oude” regelgeving
Verordening Jeugdhulp 2015
Financiën
De verordening kent geen financiële consequenties.
Juridische zaken
Juridische toets heeft conform afspraken plaatsgevonden binnen GR Peelgemeenten.
Uitvoering
Na akkoord wordt de verordening Jeugdhulp 2019 gepubliceerd en ingevoerd per 1 januari
2019.
Bijlagen
1. Raadsbesluit Verordening jeugdhulp 2019
2. Toelichting verordening inclusief de belangrijkste veranderingen
Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.
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