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Voorstel: 

Kennisnemen van de Uitvoeringsagenda Jeugd 2015. 

 

Bestaand kader 

Het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar - De Doetinchemse Keuze 3 - (raadsbesluit 17 juli 

2014) en de Verordening Jeugdhulp Doetinchem (raadsbesluit 30 oktober 2014). 

 

Aanleiding 

In het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar - DDK 3 hebt u de beleidskeuzes op basis van de 

nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Voor het vertalen van deze beleidskeuzes en het realiseren van de 

doelstellingen in het beleidsplan, is de Uitvoeringsagenda Jeugd 2015 opgesteld. De uitvoerings-

agenda is een gecombineerd document van de voormalige Jeugdagenda van Doetinchem met 

de uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de Jeugdwet voor 2015. In afstemming met 

partners zoals het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg hebben wij deze uitvoeringsagenda 

opgesteld. 

 

Kern van het voorstel 

De uitvoeringsagenda heeft als doel inzicht te geven in de manier waarop het beleid rondom 

de ontwikkeling van en de zorg voor jeugd en jongeren in Doetinchem georganiseerd is.  

 

In de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2015 is opgenomen dat het college de procedure 

toegang tot jeugdhulp via de gemeente regelt en beschrijft. In hoofdstuk 6 van het 

Uitvoeringsplan Wmo van de gemeente Doetinchem staat dit beschreven. De procedure 

toegang tot jeugdhulp via de gemeente is gelijk aan de procedure die geldt voor toegang tot 

ondersteuning binnen de Wmo. In deze uitvoeringsagenda is in hoofdstuk 5, agendapunt 30, 

Toegang individuele maatwerkvoorzieningen, in het kort beschreven hoe de toegang tot een 

individuele voorziening jeugdhulp wordt geregeld. Voor de uitgebreide beschrijving van de 

werkwijze van de buurtcoach en de consulent, de werkprocessen, de termijnen en monitoring 

et cetera verwijzen wij naar het Uitvoeringsplan Wmo. In de Verordening jeugdhulp 

Doetinchem staat dat het college ook over het persoonsgebonden budget (pgb) nadere regels 

bepaalt. Ook hiervoor sluiten we voor Jeugd aan bij de regelgeving voor pgb binnen de Wmo. 

In hoofdstuk 6, agendapunt 38, Persoonsgebonden budget, is een beschrijving hiervan 

opgenomen in deze uitvoeringsagenda.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 


