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ONDERWERP 

 
Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdhulp op basis van een nieuwe jeugdwet die 
per 1-1-2015 in werking gaat. Op grond van deze Jeugdwet (en ook de nieuwe Wmo 2015) moet 
de gemeenteraad vóór 1 november 2014 een verordening vaststellen.  
 
 

PROBLEEMSTELLING 
De Jeugdwet en de nieuwe Wmo 2015 hebben veel gezamenlijk, namelijk: 
- het zijn beide voorzieningenwetten, waarbij de gemeente de verantwoordelijke bestuurslaag is; 
- de nieuwe taken worden gefinancierd uit het Sociaal Deelfonds; 
- beide wetten verplichten een beleidsplan en een verordening; 
- het uitgangspunt van eigen kracht en ondersteuning uit het eigen netwerk (“zorgen voor” 

wordt “zorgen dat”) staat voorop; 
- beide wetten verplichten de gemeenten om deskundig te beslissen over een voorziening 

waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke kenmerken van een burger; 
- de verplichting om burgers keuze te bieden (zorg in natura en persoonsgebonden budget 

(Pgb); 
- de invoering van het trekkingsrecht. 
 
De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening regels opstelt: 
- over de door het college te verlenen voorzieningen; 
- over de voorwaarden voor toekenning van voorzieningen, de wijze van beoordeling en de 

afwegingsfactoren daarbij; 
- over de wijze waarop de hoogte van een Pgb wordt vastgesteld; 
- over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een voorziening, alsmede misbruik of 

oneigenlijk gebruik van de wet. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Ten aanzien van de verordening jeugdhulp hebben gemeenten een aantal beleidskeuzes te maken.  
- wat is het aanbod van voorzieningen; 
- wat valt onder preventie en wat valt onder jeugdhulp; 
- welke voorzieningen zijn vrij toegankelijk; 
- Hoe regel je de toegang en een deskundige besluitvorming. 
Deze keuzes zijn in de regio Midden-Limburg voor een heel groot deel al gemaakt met het 
Beleidsplan Jeugdhulp 2014–2016 en het collegebesluit van 8 juli 2014 waarmee het college het 
uitvoeringsplan voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft vastgesteld en besloten heeft 
om het CJG te positioneren bij Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Hiermee is de keuze 
gemaakt dat de gemeente de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen neerlegt bij het CJG en dat de 
hulpverlening van het CJG vrij toegankelijk is. Omdat dit regionaal beleid op Midden-Limburgse 
schaal betreft, krijgen ook alle Midden-Limburgse gemeenteraden dezelfde verordening jeugdhulp 
voorgelegd. Nadat de gemeenteraden de verordening jeugdhulp hebben vastgesteld, worden alle 
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colleges in Midden-Limburg verzocht om de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen te mandateren 
aan het CJG. 
 
De verordening jeugdhulp is gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten. Er is gekozen om te kiezen voor een verordening waarbij de 
gemeenteraad de vormen in hoofdlijnen vastlegt en de nadere uitwerking delegeert aan het 
college. Het voordeel hiervan is dat de gemeenteraad zelf de kaders kan stellen en dat de verdere 
uitwerking daarvan door het college plaatsvindt. Hierdoor is de benodigde flexibiliteit aanwezig om 
snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe inzichten – zeker in de beginjaren – 
zullen het af en toe noodzakelijk maken om bij te stellen; wijziging van een regeling van het 
college is dan sneller en eenvoudiger gerealiseerd dan een wijziging van de verordening door de 
gemeenteraad. Nadat de gemeenteraden de verordening jeugdhulp hebben vastgesteld, worden 
alle colleges in Midden-Limburg dan ook verzocht om dezelfde nadere regels vast te stellen. 
 
Met de Jeugdwet is vastgesteld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het trekkingsrecht voor de 
Pgb’s gaat uitvoeren. Pgb-houders krijgen het geld niet meer op eigen rekening. De gemeente 
maakt het budget over aan de SVB. De SVB betaalt vervolgens, na een aantal checks en controles, 
de rekeningen aan de zorg- of hulpverleners. Het trekkingsrecht is ingevoerd om bij te dragen aan 
het voorkomen van onrechtmatig en oneigenlijk gebruik en het verlagen van de administratieve 
lastendruk op de Pgb-houders. Omdat het trekkingsrecht in de Jeugdwet staat is hierover niets 
geregeld bij verordening. Wel is in de verordening jeugdhulp vastgesteld dat de hoogte van het Pgb 
wordt afgeleid van het tarief waarvoor de gemeente de zorg in natura heeft ingekocht. De tarieven 
worden gedifferentieerd op basis van: 
a. de kostprijzen van de dienstverleners (grote aanbieders – kleine aanbieders) en  
b. de dienstverlening uit het sociaal netwerk.  
De verdere uitwerking hiervan komt in de nadere regels.  
 
 
 

COMMUNICATIE 
 
De strekking van de verordening is van belang voor inwoners van de gemeente Weert, in het 
bijzonder de gebruikers van de jeugdhulp. In het najaar van 2014 zal op meerdere momenten en 
met verschillende communicatie-instrumenten gecommuniceerd worden over de nieuwe structuren 
van de jeugdhulp.  
 
Participatie: 
Er is geen wettelijke verplichting tot het volgen van een inspraakprocedure. Er is niet gekozen voor 
het volgen van een inspraakprocedure omdat in het voortraject voldoende gesproken is over het te 
voeren beleid met cliënten en hun vertegenwoordigers. Bij het Beleidsplan 2014 -2016 zijn zij 
betrokken, de modelverordening is ontwikkeld in samenspraak met cliëntvertegenwoordigers en de 
verordening jeugdhulp is besproken met het ouderpanel Midden-Limburg.  
 
 

EVALUATIE 
 
In de verordening is in artikel 13 een bepaling opgenomen over evaluatie: “Het door het college 
gevoerde beleid wordt in overeenstemming met de cyclus van het beleidsplan geëvalueerd, waarna 
verslag over doeltreffendheid en doelmatigheid aan de raad wordt voorgelegd”.  
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
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VOORSTEL COLLEGE 
 
Vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001020 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  2 september 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
de verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015 vast te stellen 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  9 oktober 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


