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Beslispunten
1. De Verordening jeugdhulp Scherpenzeel 2021 vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening jeugdhulp 2018.
Inleiding
Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en
veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt. Als
ondersteuning nodig is, dan zorgt het college voor goede en toegankelijke jeugdhulp.
Daarvoor is het noodzakelijk om regels vast te stellen over de door het college te
verlenen individuele voorzieningen in de vorm van vaststelling van een Verordening
Jeugdhulp Scherpenzeel.
Naar aanleiding van de vaststelling van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein 2019
– 2023 was het de bedoeling om de gemeenteraad een integrale verordening Wmo en
Jeugdhulp ter vaststelling aan te bieden. Maar op basis van een uitspraak van een
rechtbank is landelijke discussie ontstaan over de rechtsgeldigheid van een dergelijke
verordening. Omdat sinds 2015 flinke wijzigingen in het VNG-model zijn doorgevoerd,
wordt nu voorgesteld om de Verordening Jeugdhulp 2021 aan gemeenteraad voor te
leggen. In afwachting van de landelijke discussie over een integrale verordening, kan
de gemeente daarmee goede en toegankelijke jeugdhulp blijven garanderen.
Beoogd effect
De vereiste verordening jeugdhulp voldoet aan ontwikkelingen en jurisprudentie in de
jeugdhulp, waarmee deze geschikt is te gebruiken in de dagelijkse praktijk.
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Argumenten
1.1.

Er is nog teveel onduidelijkheid over de rechtmatigheid van een integrale
verordening
Naar aanleiding van de vaststelling van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein 2019
– 2023 in februari 2019 is de behandeling van een integrale verordening Wmo en
jeugdhulp op de Lange Termijn Agenda (LTA) van de gemeenteraad geplaatst. Op
basis van een uitspraak van een rechtbank is landelijke discussie ontstaan over de
rechtsgeldigheid van een dergelijke verordening. De VNG is nog bezig met het
onderzoek. Op korte termijn is er geen integrale verordening beschikbaar. De VNG
past de verordeningen voor ons aan. We actualiseren nu eerst de jeugdverordening,
zodat we kunnen voldoen aan de ontwikkelingen en jurisprudentie.
1.2. De voorliggende verordening is gebaseerd op de laatste modelverordening van
de VNG van april 2019
Onze huidige verordening dateert van 2015 (met inachtneming van een aanpassing in
2018) en is inmiddels door ontwikkelingen en jurisprudentie achterhaald. Als we niet
de verordening aanpassen, dan kan de gemeente juridische risico’s lopen. Voor de
nieuwe verordening is - zoals te doen gebruikelijk - gebruik gemaakt van de laatste
versie van de modelverordening van de VNG (april 2019), waarin vervolgens lokaal- of
regionaal jeugdbeleid is verwerkt. De belangrijkste lokale of regionale
beleidswijzigingen zijn:
 In artikel 10 (aanvraag) is de lokale werkwijze verwerkt. Voor de uniformiteit
zijn dezelfde behandeltermijnen als in de Wmo-verordening in dit artikel
opgenomen.
 In artikel 11 (criteria voor de verstrekking van een individuele voorziening) is
de afspraak opgenomen, die in de jeugdhulpregio FoodValley is gemaakt met
jeugdhulpaanbieders. Afgesproken is dat zij – net als de gemeente - het
onderzoek verrichten, zoals verwoord in artikel 6 van de verordening.
 In artikel 11 is in lid 5 opgenomen dat het college binnen de kaders van de
verordening uitvoeringsregels Gebruikelijke hulp kan opstellen om de
uitvoeringspraktijk verder te stroomlijnen.
 Omdat door inwoners veel vragen over het Persoonsgebonden budget (Pgb)
worden gesteld, zijn de voorwaarden voor het Pgb in de artikelen 13 en 14
aangevuld en verduidelijkt. 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.
De belangrijkste wijzigingen staan vermeld in een bijlage. De verschillen tussen ‘oud
en nieuw’ zijn opgenomen in de ‘was – wordt tabel’, die ook als bijlage bij dit voorstel
is gevoegd.
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1.3.
De Adviesraad sociaal domein heeft een positief advies gegeven
De verordening is besproken met de Adviesraad in de vergadering van 17 september
2020 en op 15 oktober 2020 is een positief advies ontvangen. Dat is als bijlage bij het
voorstel gevoegd.
Kanttekeningen
Beslispunt 1: op dit moment ligt er een conceptwetsvoorstel van de Wet verbetering
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Het wetsvoorstel gaat in op de door de ministers
van VWS en Veiligheid en Justitie noodzakelijk geachte aanpassingen van de
Jeugdwet, die uitgebreid zijn beschreven in de Kamerbrief aan het parlement van 20
maart 2020 (“Perspectief voor de jeugd’). Het is in dit stadium nog niet duidelijk of de
wetswijziging gevolgen heeft voor de verordening, maar waarschijnlijk is dat niet. De
wetswijziging heeft vooral betrekking op bovenregionale samenwerking.
Proces
N.v.t.
Duurzaamheid
Jeugdigen in Scherpenzeel krijgen optimale kansen op het ontwikkelen en bevorderen
van zelfredzaamheid en daarmee op deelname aan de samenleving.
Communicatie
N.v.t.
Financiële aspecten
N.v.t.
Begrotingswijziging: nee
Juridische aspecten
De grondslag voor het vaststellen door de gemeenteraad van de Verordening
jeugdhulp wordt gevonden in artikel 2.9 Jeugdwet. In dit artikel staat dat de
gemeenteraad bij verordening en m.i.v. wet in ieder geval regels over individuele-/
overige voorzieningen stelt, toegangs – en toekenningsregels t.a.v. een individuele
voorziening stelt, regelt stelt omtrent wijze waarop hoogte PGB wordt vastgesteld en
tot slot regels ter bestrijding van ten onrechte ontvangen individuele voorziening/ PGB
stelt. Uit het voorstel volgt dat het model van de VNG is aangehouden en regionaal /lokaal keuzes zijn gemaakt, daar waar een keuze voorligt.
Evaluatie
De uitvoering van de verordening heeft continue de aandacht, waardoor een apart
evaluatiemoment niet noodzakelijk is.
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Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
Secretaris

H.E. van Dijk-van Ommering
loco burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

:

Onderwerp

: Verordening jeugdhulp Scherpenzeel 2021

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1 vierde lid van de Jeugdwet;
met in achtneming van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel van 15 oktober 2020,

besluit
1.
De ‘Verordening jeugdhulp Scherpenzeel 2021’ vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening jeugdhulp 2018’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
Griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter
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