Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 22 oktober 2014

Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015
Voorstel:
De Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015 vaststellen.
Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden als gevolg van
de nieuwe Jeugdwet. In het door u vastgestelde beleidsplan ‘Met elkaar - voor elkaar’ hebben
we als gemeente de beleidskeuzes op basis van de nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Voor de
uitvoering van de Jeugdwet moet u ook de verordening Jeugdhulp Doetinchem vaststellen.
De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad voor 1 november 2014 een verordening moet
vaststellen.
De verordening is regionaal afgestemd en is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.
Verder is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Doetinchem 2015, onder andere wat betreft artikel 5b (PGB),
artikel 13 (hardheidsclausule), artikel 14 (overgangsrecht) en artikel 15 (evaluatie).
De Jeugdwet biedt ruimte om met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet
nadere regels te stellen. In de verordening hebben we dit toegepast omtrent de ‘procedure
toegang jeugdhulp via gemeenten’ (artikel 4) en ‘de wijze van vaststelling en de hoogte van de
tarieven voor PGB’ (artikel 5b2 en 5b3). De regels omtrent de toegang worden verder
uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Jeugd 2015. Hierbij sluiten wij aan bij de werkwijze zoals
beschreven in het Wmo uitvoeringsplan. De wijze van vaststelling en de hoogte van de tarieven
voor PGB worden uitgewerkt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Doetinchem. Over de criteria voor de toekenning van een PGB vindt afstemming plaats met de
regiogemeenten als gevolg van de financiële uitwerking van het RTA (regionaal transitie
arrangement) 2015.
Naast de verordening wordt op dit moment voor de uitvoering van het Beleidsplan ‘Met elkaar
voor elkaar - DDK3)’ voor het onderdeel Jeugd gewerkt aan een ‘Uitvoeringsagenda Jeugd
2015’. Deze uitvoeringsagenda wordt een gecombineerd document van de voormalige
Jeugdagenda van Doetinchem met de uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de
Jeugdwet voor 2015 e.v.
Met partners zoals het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg hebben wij afgesproken dat deze
uitvoeringsagenda in afstemming met hen wordt opgesteld.
Naar aanleiding van de beeldvormende raad van 16 oktober 2014 zijn de volgende wijzigingen
aangebracht in de verordening :
Art. 2.2
- volledige lijst individuele maatwerkvoorzieningen opgenomen
Art. 3a.4
- formulering aangepast
Art. 5.1
- formulering is vereenvoudigd
Art. 16
- artikel over privacy toegevoegd
Op 17 oktober 2014 heeft de VNG een geactualiseerde modelverordening Jeugdhulp
uitgebracht. Op basis hiervan is artikel 11 ‘Inspraak en medezeggenschap’ gewijzigd in
‘Betrekken van ingezetenen bij het beleid’. De bij 11.3 genoemde nadere regels maken
onderdeel uit van de voor 1-1-2015 vast te stellen nieuwe regeling voor de sociale raad
Doetinchem.

In verband met de beeldvormende raad en de geactualiseerde modelverordening Jeugdhulp zijn
een aantal wijzigingen aangebracht in de toelichting op de verordening:
- Toegang jeugdhulp via de gemeente:
Toegevoegd: Samen met het gezin wordt een plan gemaakt, het zogenaamde gezinsplan.
Dit gezinsplan is hetzelfde als het in artikel 1.1. van de Jeugdwet bedoelde familiegroepsplan.
- Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts:
Toegevoegd: In uitzonderlijke gevallen kan het college een besluit nemen dat afwijkt van het
oordeel van de jeugdhulpaanbieder.
- Artikel 11 Betrekken van ingezetenen bij het beleid:
Nieuw
- Artikel 16 Privacy
Nieuw
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening Jeugdhulp Doetinchem
2015;
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1 Jeugdwet ;
besluit:
de Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015 vast te stellen.
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 oktober 2014,

, griffier

, voorzitter

