Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.2
Doetinchem, 8 februari 2017

ALDUS VASTGESTELD 16 FEBRUARI 2017
Verordening jeugdhulp 2017
Te besluiten om:
1. Het begrip algemene voorzieningen te wijzigen in overige voorzieningen.
2. De benamingen van de individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen te wijzigen conform de
benamingen van de aanbesteding Wmo en jeugdhulp 2017-2018.
3. De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb te bepalen in de verordening.
4. Voorwaarden voor inzet van een pgb binnen het sociaal netwerk te bepalen in de verordening.
5. De bepalingen over de ouderbijdrage te laten vervallen conform wijziging in de Jeugdwet.
6. Een bepaling uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg toe te voegen om
steekproefsgewijs de bestedingen van pgb’s te kunnen onderzoeken.
7. Artikel 14 Overgangsrecht te laten vervallen.
en daarmee
8. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2017 met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017 vast te stellen.
9. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken met ingang van onder punt 8 genoemde datum.
Context
Eind 2014 hebt u met het oog op de decentralisatie van het sociaal domein en de komst van de
nieuwe Jeugdwet de Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2015 (hierna te noemen
‘verordening Jeugdhulp’) vastgesteld.
De verordening treft u als bijlage aan. Er is advies ingewonnen bij de sociale raad over de
verordening. Dit advies en de reactie van ons college daarop zijn bijgevoegd. Naar aanleiding van het
eerder uitgebrachte advies van de sociale raad op de Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem
2017 (d.d. 12 december 2016) en het recente advies van de sociale raad over de beleidsregels Wmo
2017 (d.d. 9 januari 2017), nemen wij in de bestuursopdracht organisatieontwikkeling ‘Buurtplein/
Zorgplein en afdeling MO, Hoe verder in de komende jaren?’ ook het aspect cliëntondersteuning
mee. Hoewel de inrichting van cliëntondersteuning momenteel aan de wettelijke eisen voldoet, is de
sociale raad van mening dat cliëntondersteuning onvoldoende onafhankelijk is vormgegeven in de
gemeente Doetinchem. Wij onderzoeken daarom of de inrichting van cliëntondersteuning verbeterd
dient te worden.
Beoogd effect
Eenduidige regels, waarmee onze inwoners aanspraak kunnen maken op jeugdhulp.
Argumenten
In algemene zin gaat het voor de Verordening jeugdhulp om een aantal technische wijzigingen en/of
verschuiving van onderdelen van de Nadere regels jeugdhulp naar de Verordening jeugdhulp.
1.1 Eén begrip hanteren voor overige voorzieningen
In de oude verordeningen werden de twee begrippen algemene voorzieningen en overige
voorzieningen beiden gebruikt terwijl er in feite hetzelfde mee wordt bedoeld.
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2.1 De benamingen van sommige individuele voorzieningen voor jeugdhulp zijn gewijzigd met de inkoop
2017-2018
Met de nieuwe inkoop 2017-2018 zijn sommige individuele voorzieningen die beschikbaar zijn op
basis van de Jeugdwet en de Wmo samengevoegd in nieuwe producten voor de ondersteuning
gericht op ontwikkeling en stabilisatie van degene die een ondersteuningsvraag heeft. In de
Verordening jeugdhulp staat een opsomming van de beschikbare individuele voorzieningen. In deze
opsomming zijn de benamingen van de individuele voorzieningen begeleiding, persoonlijke verzorging
en ambulante hulp gewijzigd conform de inkoop 2017-2018.
3.1 De wijze bepaling van de hoogte van een pgb moet vastgelegd zijn in de Verordening jeugdhulp
De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb was voor Doetinchem vastgelegd in de Nadere
regels jeugdhulp 2015. Jurisprudentie heeft aangetoond dat dit in de Verordening jeugdhulp
opgenomen moet worden. Vanaf 2017 wordt dit verplaatst van de Nadere regels jeugdhulp naar de
Verordening jeugdhulp.
4.1 Voorwaarden voor inzet van een pgb binnen het sociaal netwerk moeten vastgelegd worden in de
Verordening jeugdhulp
Voorwaarden voor inzet van een pgb binnen het sociaal netwerk worden verplaatst van de nadere
regels naar de verordening. Hiermee wordt voldaan aan artikel 8.1.1 lid 3 Jeugdwet. Daarnaast wordt
uit het oogpunt van kwaliteit een voorwaarde met betrekking tot een verklaring omtrent gedrag
(VOG) toegevoegd aan de verordening.
5.1 Ouderbijdrage voor jeugdhulp is wettelijk komen te vervallen
De rijksoverheid heeft in 2016 besloten de ouderbijdrage voor jeugdhulp te laten vervalen en heeft
hiervoor de Jeugdwet aangepast. In Doetinchem werd al conform deze wetswijziging gehandeld, maar
de verordening moet hier tekstueel nog op aangepast worden. In de Verordening jeugdhulp 2017 is
deze wijziging doorgevoerd.
6.1 Steekproefsgewijze controles kunnen uitvoeren op de bestedingen van pgb’s
Uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg is in de Verordening jeugdhulp 2017 een bepaling
toegevoegd om steekproefsgewijs de bestedingen van pgb’s te kunnen onderzoeken.
7.1 Termijn overgangsrecht transitie jeugdzorg is verstreken
Vanwege de doorgevoerde transitie jeugdzorg door de rijksoverheid was een overgangsrecht
ingesteld voor het jaar 2015, soms doorlopend in 2016 (afhankelijk van de indicatie). Dit overgangsrecht was in principe voor een jaar en is inmiddels verstreken. De bepaling hierover komt daarom in
de Verordening jeugdhulp te vervallen.
8.1 Daarmee kan de gemeenteraad richting geven aan de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid
Met het vaststellen van de Verordening jeugdhulp is het mogelijk om rechtmatige besluiten over
jeugdhulp te nemen. Wij stellen voor om de Verordening jeugdhulp 2017 met terugwerkende kracht
per 1 januari 2017 vast te stellen omdat per 1 januari 2017 er voor jeugdhulp nieuwe contracten met
aanbieders zijn. Tevens hebben we in verband met de nieuwe inkoop voor jeugdhulp vanaf 2017
geactualiseerde nadere regels voor jeugdhulp vastgesteld.
Financiën
Uitgangspunt is dat het beleid binnen het huidige ontschotte budget van het sociaal domein kan
worden uitgevoerd. Ten opzichte van de huidige regelingen verandert dit niet.
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Vervolg
Na vaststelling van de verordening wordt deze op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en treedt de
Verordening jeugdhulp 2017 met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking.
Bijlagen
1. Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2017
2. Advies van de sociale raad van 9 januari 2017
3. Reactie van het college van b&w van 17 januari 2017 op het advies van de sociale raad
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening jeugdhulp 2017;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Het begrip algemene voorzieningen te wijzigen in overige voorzieningen.
2. De benamingen van de individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen te wijzigen conform de
benamingen van de aanbesteding Wmo en jeugdhulp 2017-2018.
3. De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb te bepalen in de verordening.
4. Voorwaarden voor inzet van een pgb binnen het sociaal netwerk te bepalen in de verordening.
5. De bepalingen over de ouderbijdrage te laten vervallen conform wijziging in de Jeugdwet.
6. Een bepaling uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg toe te voegen om
steekproefsgewijs de bestedingen van pgb’s te kunnen onderzoeken.
7. Artikel 14 Overgangsrecht te laten vervallen.
en daarmee
8. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2017 met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017 vast te stellen.
9. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken met ingang van onder punt 8 genoemde datum.
Aldus besloten in zijn vergadering van 16 februari 2017,

, griffier

, voorzitter

