Bijlage bij Raadsvoorstel en –besluit: Verordening Jeugdhulp Scherpenzeel 2021
De belangrijkste beleidswijzigingen ten opzichte van de Verordening Jeugdhulp 2018 zijn:
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Wijziging in de Verordening Jeugdhulp 2021
Definities:
De definities zijn uitgebreid op basis van het VNG-model.
Clientondersteuning:
Dit (bestaande) artikel is vooraan in de verordening gezet, omdat voor de start van een melding of
aanvraag al een beroep op cliëntondersteuning kan worden gedaan.
Vormen van Jeugdhulp:
De voorzieningen van de bestaande Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 zijn in dit artikel opgenomen, zodat
vormen van jeugdhulp nu op één plek voor inwoners te vinden zijn.
Toegang tot jeugdhulp:
Er zijn twee afzonderlijke artikelen opgenomen voor toegang tot jeugdhulp: via huisarts, medisch
specialist, zoals geregeld in de Jeugdwet (verwerkt in art. 4 van de verordening) of via het college, d.w.z.
het gemeentelijke jeugdteam (art. 5 van de verordening).
Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken
Dit artikel is ingevoegd n.a.v. een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de voorwaarden waar
het onderzoek aan moet voldoen. Deze stappen zijn inmiddels ook in het werkproces van het jeugdteam
opgenomen.
Aanvraag:
Artikel is aangevuld met de lokale werkwijze. Dezelfde behandeltermijnen als in de Wmo-verordening zijn
opgenomen in de verordening jeugdhulp.
Criteria voor de verstrekking van een voorziening:
Aangevuld met de regionale afspraak in de jeugdhulpregio FoodValley over uitvoering van artikel 6 door
jeugdhulpaanbieders (het zogenaamde medische verwijsprotocol). Ook is in lid 5 toegevoegd dat het
college binnen de kaders van de verordening uitvoeringsregels Gebruikelijke hulp kan opstellen om de
uitvoeringspraktijk verder te stroomlijnen. Nieuwe regels vervangen de bestaande Beleidsregels
Gebruikelijke hulp Wmo en Jeugd 2015 en worden pas door het college vastgesteld, nadat de
gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld.
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Aanvullende voorwaarden voor het Pgb:
De voorwaarden voor het Pgb zijn aangevuld en verduidelijkt voor inwoners en consulenten, omdat
daarover in de uitvoeringspraktijk veel vragen zijn. Ook voor een verzoek om een Pgb, stellen we eerst
de ondersteuningsbehoefte vast. Daarna komt de leveringsvorm (Zorg in natura of Pgb) aan de orde. Ook
zijn de criteria voor toekennen of weigeren vermeld.
Lid 7 is toegevoegd: het college kan binnen de kaders van de verordening uitvoeringsregels PGB
opstellen om de uitvoeringspraktijk verder te stroomlijnen. Uiteraard binnen de kaders van de
verordening en op basis van advies van de Adviesraad Sociaal domein.
De hoogte van het Pgb:
De hoogte van het Pgb is verduidelijkt. Er zijn drie tarieven en een tegemoetkoming voor hulp uit het
sociaal netwerk opgenomen.
Lid 10 is toegevoegd: het college kan binnen de kaders van de verordening uitvoeringsregels PGB
opstellen. Uiteraard binnen de kaders van de verordening en op basis van advies van de Adviesraad
Sociaal domein.
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Overgenomen uit de VNG verordening

Scherpenzeel, 27 oktober 2020
Afdeling Gemeentewinkel
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