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ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017 
 
 
Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 
 
 
Te besluiten om: 
In de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 de volgende belangrijkste wijziging op te 
nemen: 
1. Aan de overige (vrij toegankelijke) voorzieningen (artikel 2 van de Verordening) toe te 

voegen: 
a. Integrale Vroeghulp 
b. Sociale weerbaarheidstrainingen 
c. Autin 

2. De functie van de Jeugd- en gezinswerker toe te voegen in “Procedure toegang jeugdhulp 
via gemeente” (artikel 4 van de verordening). 

3. De wijze van berekening van het persoonsgebonden budget vast te stellen (artikel 5b van de 
Verordening). 

en daarmee 
4. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018 met ingang van 1 januari 2018 vast te 

stellen. 
 
Context 
Begin 2017 hebt u de Verordening jeugdhulp vastgesteld. Nadien hebben zich meerdere 
ontwikkelingen voorgedaan, waardoor er aanpassingen gedaan moeten worden in de 
Verordening jeugdhulp van de gemeente Doetinchem. Deze ontwikkelingen zijn: 
1. jurisprudentie;  
2. implementatie van de werkwijze met een jeugd- en gezinswerker; 
3. actualisatie op basis van doorontwikkeling. 
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 gemeente’ (artikel 4). Dit betekent dat de wijziging als gevolg van de 
implementatie van de werkwijze met een jeugd- en gezinswerker in de verordening is 
opgenomen in artikel 4 en uitgebreider is beschreven in de Nadere regels jeugdhulp 2018. 
 
Beoogd effect 
Regels die in overeenstemming zijn gebracht met de doorontwikkeling van de uitvoerings-
organisatie en in lijn zijn met de jurisprudentie, waarmee onze inwoners aanspraak kunnen 
maken op ondersteuning. 
 
Argumenten 
1.1 Dit voorstel is in lijn met en borgt de in de afgelopen jaren door Buurtplein ontwikkelde 

voorzieningen  
In het Beleidskader sociaal domein gemeente Doetinchem is opgenomen om meer gebruik te 
kunnen maken van overige (vrij toegankelijke) voorzieningen voor ondersteuning aan inwoners. 
Deze voorzieningen zijn net als de in te zetten individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen 
opgenomen in de verordening. Wij stellen voor om deze lijst van overige voorzieningen voor 
jeugdigen uit te breiden met de voorzieningen Integrale Vroeghulp, Sociale weerbaarheids-
trainingen en Autin, die door het Buurtplein geboden worden. 
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1.2 Dit voorstel is in lijn met de reeds genomen besluiten omtrent de implementatie van de 

functie jeugd- en gezinswerker. 
Hiermee wordt de benodigde deskundigheid en specifieke werkwijze rondom het werken met 
jeugd en gezin en de toegang tot jeugdhulp geborgd. 
 
1.3.  De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb moet worden vastgelegd in de 

Verordening jeugdhulp. 
De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb was voor gemeente Doetinchem vastgelegd in 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Jurisprudentie heeft aangetoond dat dit in de 
Verordening jeugdhulp moet worden vastgelegd. Vanaf 2018 is dit in de verordening geregeld. 
 
1.4. Daarmee kan de gemeenteraad richting geven aan de uitvoering van het gemeentelijk 

jeugdbeleid. 
Het vaststellen van de Verordening jeugdhulp is nodig om kaders te geven aan de toegang tot 
jeugdhulp en rechtmatige besluiten te nemen ten aanzien van het al dan niet inzetten van 
jeugdhulp. 
 
Kanttekeningen 
1.1.  Overige (vrij toegankelijke) voorzieningen als onderdeel van het Buurtplein zijn 

voortdurend in ontwikkeling. 
Het Buurtplein is opgericht voor en heeft ten doel op een actieve en professionele manier 
bevorderen en uitvoering geven aan het optimaliseren van zelfredzaamheid en participatie van 
inwoners van Doetinchem. Hiervoor en om de wettelijk voorgeschreven beweging van meer 
inzetten in de 0e en 1e lijn en minder in de 2e lijn, zullen overige (vrij toegankelijke) 
voorzieningen op basis van de benodigde ondersteuning zo mogelijk steeds vaker worden 
ingezet en worden ontwikkeld in afstemming tussen het Buurtplein en de gemeente 
 
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. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 wordt deze op de gebruikelijke 
wijze gepubliceerd en treedt de verordening op 1 januari 2018 in werking. 
 
Bijlagen 
1. Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 
2. Advies van de Sociale Raad van 9 november 2017 

3. Reactie van het college van b&w van 14 november 2017 op het advies van de Sociale Raad 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening jeugdhulp 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
In de Verordening jeugdhulp Doetinchem 2018 de volgende belangrijkste wijziging op te 
nemen: 
1. Aan de overige (vrij toegankelijke) voorzieningen (artikel 2 van de Verordening) toe te 

voegen: 
a. Integrale Vroeghulp; 
b. Sociale weerbaarheidstrainingen; 
c. Autin. 

2. De functie van de Jeugd- en gezinswerker toe te voegen in “Procedure toegang jeugdhulp 
via gemeente” (artikel 4 van de verordening). 

3. De wijze van berekening van het persoonsgebonden budget vast te stellen (artikel 5b van de 
Verordening). 

en daarmee 
4. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018 met ingang van 1 januari 2018 vast te 

stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 december 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


