Motie
Agendapunt: 11
Onderwerp: Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 20 april 2021
Overwegende;
In artikel II Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Overbetuwe wordt voorgesteld onder
A om aan artikel 1 van de huidige verordening een nieuw onderdeel d toe te voegen luidende:
1. eigen kracht: de eigen mogelijkheden en het probleem oplossend vermogen van de jeugdige
en/of ouders(s) om zelf of met personen uit het sociaal netwerk de opgroei en/of
opvoedingsproblemen op te lossen.
Dat daartoe in de Beleidsregel Eigen Kracht jeugdwet gemeente Overbetuwe 2020 is opgenomen:
Artikel 3 Afwegingskader eigen kracht

Om te bepalen of de gebruikelijke zorg onder de ‘eigen kracht’ valt, zijn onderstaande vragen
van belang:
a. Is de ouder in staat de noodzakelijke hulp te bieden?
b. Is de ouder beschikbaar om de noodzakelijke hulp te bieden?
c. Leidt het bieden van hulp door de ouder tot overbelasting?
d. Ontstaan er financiële problemen in het gezin als de hulp door de ouder wordt
geboden?
Indien de vragen 1a en 1b met ‘ja’ kunnen worden beantwoord en de vragen 1c en 1d met ‘nee’, dan
is er sprake van voldoende eigen kracht. In andere situaties is er sprake van onvoldoende eigen kracht.

2.

Onder eigen kracht wordt ook verstaan dat ouders voldoende inkomen hebben om
voor hun kind te zorgen. Indien de financiële situatie van het gezin om wat voor reden
onder druk komt te staan dan zal in overleg gekeken worden welke mogelijkheden er
zijn om hieraan het hoofd te bieden. Voor een beoordeling van de financiële situatie
van ouders wordt gebruik gemaakt van de Nibud-rekentool: persoonlijk budgetadvies.
De mogelijkheid om te beschikken over een voldoende inkomen is van belang bij de
vraag of er sprake is van voldoende eigen probleemoplossend vermogen.

Geconstateerd hebbende dat;
a. De landelijke verkiezingen recent hebben plaats gevonden en dat alle partijen hebben
aangegeven dat in de onderhandelingen om tot een nieuw regeerakkoord te komen, de
houdbaarheid van de Wmo en Jeugdzorg besproken moeten worden;
b. Van ouders mag worden verwacht dat zij aanpassingen doen om hun (zorg)kinderen
de noodzakelijke zorg te kunnen bieden;
c. Door het opnemen van onderdeel d in art1 het derhalve ook kan betekenen dat
ouders hun eigen carrière of financiële situatie fors moeten bijstellen om voor het kind
beschikbaar te zijn dan wel de absoluut noodzakelijke zorg te bieden.
d. Dit onderdeel betrekking heeft op zowel Zorg in Natura als PGB;

Overwegende dat;

Overwegende dat;

1. Dat weliswaar geldt dat de zwaarste schouders zwaardere lasten kunnen
dragen, maar dat het niet bedoeld is om in deze wet inkomenspolitiek te
bedrijven,
2. Er echter situaties zijn van bijv 2 werkende ouders samen met een modaal
inkomen, persoonlijke situaties op het gebied van sociaal, maatschappelijk,
mentaal en of economisch gebied die kunnen leiden tot extra
(gezins)problemen;
3. Er ongelijkheid kan gaan ontstaan als consulenten van het jeugdteam moeten
gaan beoordelen of iemand wel of niet in staat is zelf voor hun kind te zorgen,
ook al gaat dat ten kostte van de eigen carrière;
4. Het beoogde effect van deze regel onduidelijk is en onvoldoende inzichtelijk is;
5. Het ontbreekt aan maatregelen om de toepassing van deze regeling snel bij te
sturen indien deze niet het gewenste effect heeft;
6. De landelijke overheid naar alle waarschijnlijkheid na de landelijke
verkiezingen gaat komen met nieuw dan wel ander beleid op dit terrein;
Verzoekt
het college om Beleidsregel Eigen Kracht jeugdwet gemeente Overbetuwe 2020
Artikel 3 Afwegingskader eigen kracht

aan te passen door in lid 1 onder d te schrappen, de laatste zin van het eerste lid aan te passen
en lid 2 te schrappen, zodat het artikel komt te luiden:

Om te bepalen of de gebruikelijke zorg onder de ‘eigen kracht’ valt, zijn
onderstaande vragen van belang:
a. Is de ouder in staat de noodzakelijke hulp te bieden?
b. Is de ouder beschikbaar om de noodzakelijke hulp te bieden?
c. Leidt het bieden van hulp door de ouder tot overbelasting?

Indien de vragen 1a en 1b met ‘ja’ kunnen worden beantwoord en de vraag 1c
met ‘nee’, dan is er sprake van voldoende eigen kracht. In andere situaties is er
sprake van onvoldoende eigen kracht.
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