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Vanaf 1 januari 2020 werken we Resultaat Gestuurd, deze nieuwe werkwijze betekende ook een nieuwe
verordening Jeugdhulp vanaf 2020. De implementatie van deze nieuwe werkwijze kost tijd bij zowel
zorgaanbieders als gemeenten. Nu een jaar verder heeft deze werkwijze nieuwe inzichten opgeleverd.
Daarnaast zijn vanuit het Zorgteam verschillende verbeterpunten aangedragen om de verordening meer
duidelijk te krijgen. Dit heeft er toe geleid dat we een nieuwe verordening hebben gemaakt. De landelijke
kennisbank Schulinck is gevraagd om de verordening juridisch te beoordelen en te adviseren. Hun
adviezen zijn reeds verwerkt in de verordening.
De wijziging van de verordening heeft geen invloed op het Resultaat Gestuurd Werken.

KADER

WIJ STELLEN VOOR

BEOOGD RESULTAAT

De Jeugdwet
1.
2.

Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Koggenland.
De Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland per 1 augustus 2021 in te trekken.

Met de nieuwe verordening Jeugdhulp wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 2.9 van de
Jeugdwet, we stellen bij verordening de regels vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Jeugdwet. De verordening draagt eraan bij dat inwoners weten hoe zij aanspraak kunnen maken op een
jeugdhulp voorziening.
Het wijzigen van de verordening jeugd is voornamelijk gericht geweest op het verder aanscherpen van de
bestaande verordening.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

ONDERBOUWING

Beslispunt 1. Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Koggenland.
De wijzigingen in de verordening zijn de volgende:
artikel 8 ‘Criteria om in aanmerking te komen voor een individuele voorziening’ is nader
aangescherpt. Een voorbeeld is dat de definitie ‘bovengebruikelijke’ zorg nader is
aangescherpt. Dit biedt het Zorgteam een handvat om in bepaalde situaties
‘bovengebruikelijke’ zorg van ouder(s)/verzorger(s) te mogen verwachten en hiervoor geen
individuele voorziening te verstrekken.
doorvoeren van (tekstuele) aanscherpingen zoals het toevoegen en aanscherpen van enkele
definities in artikel 1 en de artikelen over de diverse toegangsroutes tot de specialistische
jeugdhulp, artikel 4 t/m 7.
toevoegen van een hoofdstuk over de afstemming met overige voorzieningen wat een
verplichting is uit de Jeugdwet, hoofdstuk 6.
toevoeging mogelijkheid indien de jeugdige en/of ouders gebruik te willen maken van de optout regeling waarbij zij principiële bezwaren hebben tegen het delen van informatie uit het
perspectiefplan met de gemeente.
De artikelen over pgb, zoals artikel 11 Regels voor pgb, zijn ook aangepast zodat deze nu
volledig in lijn liggen met de Jeugdwet en de huidige jurisprudentie.
- Er is geen apart artikel opgenomen over afwijzingsgronden. Dat wat mogelijk is
bij de jeugd is verwerkt in de betreffende artikelen en/of zal worden uitgewerkt in
de nadere regels.

Beslispunt 2. De Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland per 1 augustus 2021 in te
trekken. Met het vaststellen van de verordening jeugdhulp komt de verordening jeugdhulp 2020 te
vervallen.
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KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE

N.v.t.
Aangezien het wijzigen van de verordening voornamelijk gericht is op verdere aanscherping van de
verordening zal dit niet direct leiden tot besparingen.
N.v.t.
Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.

MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

N.v.t.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

VERVOLG

Na vaststelling wordt de verordening op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en gepubliceerd
Na inwerkingtreding (1 augustus 2021) heeft de verordening rechtskracht en wordt deze toegepast bij de
uitvoering van de Jeugdwet
-

BIJLAGEN

Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Koggenland
Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland

Datum college: 13 april
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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