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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 19 december 2017;
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet;
overwegende dat - de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en
de jeugdige zelf ligt;
- dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen voor:
* de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen;
* de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een
persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;
* de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden
gesteld aan de kwaliteit daarvan;
- dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort
tot diens sociale netwerk
besluit
In te trekken de Verordening Jeugdhulp gemeente Medemblik 2017
En
Vast te stellen de volgende verordening: Verordening Jeugdhulp gemeente Medemblik 2018
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 1 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
Onderwerp
Verordening Jeugdhulp 2018

Aanleiding
Naar aanleiding van jurisprudentie omtrent het vaststellen van de tarieven in de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning is ook de Jeugdhulp Verordening gelijk aangepast. Daarnaast waren
er een aantal praktische punten die aangepast kunnen worden voor een beter werkbare
verordening, waaronder een aanpassing op het gebied van de inzet van EED (Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie) zorg.
De huidige PGB tarieven voor de inzet van ZZP-er is vastgesteld op 75% van het tarief zorg in natura
(ZIN). Voorgesteld dit te verhogen naar 85% van het tarief ZIN.

Voorstel
Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2018

Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de verordening Jeugdhulp 2018 wordt uitvoering gegeven aan hetgeen in de
wet is vastgelegd.

Argumenten
1.1 Artikel 149 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om een verordening
vast te stellen
1.2 De Verordening maatschappelijke ondersteuning moest op grond van jurisprudentie worden
aangepast en vooruitlopend wordt hierop de Jeugdhulp 2018 ook aangepast
1.3 Voor de EED kan de zorg sneller ingezet worden als de school een verwijsmogelijkheid krijgt.
Een EED aanbieder stelt dan aan de hand van het landelijk geldend protocol vast of er zorg
ingezet kan worden.
1.4 Een percentage van 85% voor ZZP’ers bij verstrekking van een pgb gaat uit van een reëler
percentage voor overheadskosten en sluit aan bij de regio.

Kanttekeningen
1.1 Gemeente is wel verantwoordelijk voor het betalen van de EED trajecten die ingezet worden
maar kunnen geen beslissing nemen. Tot nu toe zit de gemeente ertussen voor een extra check,
dit kost veel tijd en in de afgelopen 2 jaar zijn er geen situaties bekend waarin de EED
aanbieder niet het juiste advies gaf voor de in te zetten zorg.
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Financiën
De hogere tarieven voor een ZZP-er zijn van toepassing op nieuwe indicaties en herindicaties vanaf
2018. Eventuele meerkosten zijn gering en vallen binnen de begroting. Op dit moment worden er
minder dan 10 PGB’s verstrekt voor de inzet van een ZZP-er (Wmo en Jeugd bij elkaar).

Uitvoering/evaluatie
Na vaststelling van de verordening worden de nadere regels hierop aangepast en door het college
vastgesteld.
Vanwege de nieuwe inkoop die vanaf 2019 zal gaan gelden wordt in 2018 regionaal een nieuwe
verordening opgesteld. De verordening zal dan op meerdere punten drastisch wijzigen. De
verordening voor 2018 wordt niet geëvalueerd, maar wordt meegenomen in de regionale werkgroep
voor de nieuwe verordening.

Communicatie
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd. De inwerktreding is na publicatie.

Adviesraad
De adviesraad Sociaal Domein heeft op 30 november een positief advies gegeven over de concept
verordening.

Bijlagen
DOC 17 040098 Verordening Jeugdhulp 2018
DOC 17 040101 Was/ wordt lijst
DOC 17 040103 Advies ARSD
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