Gewijzigde Wijzigingstabel Verordening Jeugd Stichtse Vecht 2019
Aan onderstaande wijzigingen liggen geen beleidsinhoudelijke keuzes ten grondslag. De wijzigingen
bestaan uit:
1. Wijzigingen met een juridische grondslag, naar aanleiding van jurisprudentie en gewijzigde
wet- en regelgeving, en/of
2. Wijziging in de ordening (bijvoorbeeld van uitvoeringsregels naar verordening) of wijzigingen
die aansluiten op uitvoeringspraktijk.
Artikel
1. Begrippen

Oud
1.

Nieuw
Overige voorziening is verwijderd, algemene
voorziening toegevoegd. De definitie
gebruikelijke hulp is toegevoegd. In het
tweede lid wordt verwezen naar
begripsbepalingen in andere wetten.
Begrippen worden in huidige uitvoeringsregels
door elkaar gebruikt, nu eenduidig
geformuleerd.

Geen oud artikel

Betreft een wijziging met een juridische
grondslag.
Bepaald wordt dat jeugdigen en/of ouders
beroep kunnen doen op cliëntondersteuning.
Grondslag hiervoor is Wmo 2015.

3.Vertrouwenspersoon

9.

Betreft een wijziging met een juridische
grondslag.
Er is een tweede lid toegevoegd dat college
cliënten actief wijst op mogelijkheden van
vertrouwenspersoon.

4. Vormen van Jeugdhulp

2.

2. Onafhankelijke
cliëntondersteuning

Betreft een wijziging in de ordening.
Aangepast aan definities van algemene
voorzieningen en individuele voorzieningen,
daarnaast is er meer invulling gegeven aan de
begrippen. Verder worden algemene kaders
gegeven voor het toekennen van individuele
voorzieningen.
Wijzigingen zijn op basis van huidige
uitvoeringsregels en Jeugdwet.

5. Toegang jeugdhulp via
huisarts etc.

3.

Betreffen wijzigingen met een juridische
grondslag.
In de huidige verordening is vastgelegd dat
bij toegang via huisarts etc. een beschikking
wordt verstuurd. In de nieuwe verordening is
dit gewijzigd in een brief, omdat in de praktijk
is gebleven dat in deze situaties een
inhoudelijke en goed gemotiveerde
beschikking niet mogelijk is.
Dit is wel een vereiste op grond van de
Algemene wet bestuursrecht (Ivm privacy
ontvangt de gemeente niet alle informatie
waarop het besluit gebaseerd is). Indien de
ouders en/of jeugdige meerder vormen van

jeugdhulp ontvangen, kan worden volstaan
met 1 brief per jaar.

6. Toegang jeugdhulp via
gemeente

4.

7. Onderzoek naar behoeften,
kenmerken en
voorkeuren

uitvoeringsregels

Betreft een wijziging in de ordening.
Bepaling toegevoegd dat college
ondersteuning kan bieden bij verhelderen van
de ondersteuningsbehoefte. Toegevoegd dat
een melding schriftelijk, telefonisch en ook
digitaal kan worden gedaan.
Toegevoegd dat college actief verwijst naar
mogelijkheden van cliëntondersteuning en
familiegroepsplan.
Betreffen wijzigingen in de ordening.
De procedure tot toegang, artikel 7 tot en met
9 van de nieuwe verordening, is nu geregeld
in de uitvoeringsregels. Dit omdat uit
uitspraken van de CRvB en de evaluatie
Jeugdwet is benoemd dat het wenselijk is
dat de keuzes in de uitvoering van
jeugdhulpvoorzieningen worden vastgelegd in
de door de gemeenteraad vastgestelde
verordening, in plaats van het gemeentelijke
beleid. In de nieuwe verordening is hierop
geanticipeerd. Beschreven wordt dat een
aanvraag beoordeeld wordt overeenkomstig
jurisprudentie m.b.t. gesprek/onderzoek;
Verder zijn volgende bepalingen geschrapt:
1. bepaling die ziet op verzamelen van
gegevens tijdens vooronderzoek in
verband met constatering van de Autoriteit
Persoonsgegevens dat er hierbij meer
persoonsgegevens dan noodzakelijk
worden verwerkt (overblijvende delen zijn
toegevoegd aan de overige bepalingen);
2. Beoordeling van een aanvraag
overeenkomstig jurisprudentie m.b.t.
gesprek/onderzoek.
3. mogelijkheid tot heffen ouderbijdrage (het
artikel van de Jeugdwet waar in de
uitvoeringsregels naar werd verwezen is
komen te vervallen).

8. Verslag
9. Deskundig oordeel en advies

uitvoeringsregels
Uitvoeringsregels

10. Aanvraag

Geen oud artikel

Betreft wijzigingen met een juridische
grondslag en wijzigingen in de ordening.
Zie onder 7
Bepaald wordt dat bij de beoordeling van een
aanvraag advies van een deskundige
gevraagd kan worden.
Dit conform huidige werkwijze en
uitvoeringsregels.
Betreffen wijzigingen in de ordening.
In de nieuwe verordening wordt bepaald hoe
een aanvraag kan worden ingediend, door wie
en waar de aanvraag aan moet voldoen. In de
praktijk worden sinds invoering Jeugdwet

aanvragen ingediend, in de huidige
verordening en uitvoeringsregels komt dit niet
terug.
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over
hoe omgegaan wordt met het toekennen van
een voorziening met terugwerkende kracht.
Hierbij is aangesloten bij jurisprudentie
(ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6485 en
ECLI:NL:RBOBR:2014:3092)

11. Inhoud beschikking

5.

12. Aanvullende voorwaarden
pgb

6. regels voor pgb en
uitvoeringsregels
En uitgangspunten
persoonsgebonden
budget Jeugd en Wmo

Betreft wijzigingen met een juridische
grondslag en wijzigingen in de ordening.
Opgenomen is dat een ondersteuningsplan
en/of budgetplan deel uit kunnen maken van
de beschikking. In de huidige verordening is
opgenomen dat het plan als beschikking kan
dienen.
Betreffen wijzigingen in de ordening.
Conform jurisprudentie worden in dit artikel
kaders gegeven door de raad voor de pgb
tarieven en de voorwaarden (en niet in de
uitvoeringsregels).
Aangegeven wordt hoe een aanvraag voor
een pgb kan worden ingediend en hoe de
aanvrager de keuze voor een pgb dient te
onderbouwen. In dit artikel wordt aangesloten
bij de bepalingen uit de Jeugdwet en bij
huidige uitvoeringsregels en uitgangspunten
persoonsgeboden budget Jeugd en Wmo.
Aanpassingen in pgb voorwaarden, nl. de pgb
voor de volgende kosten is geschrapt:
begeleidings-, beheer en
administratiekosten i.v.m. pgb
reiskosten zorgverlener
eenmalige uitkering
Feestdagentoeslag

13.Hoogte van een pgb tarief

uitvoeringsregels

Betreft wijzigingen met een juridische
grondslag en wijzigingen in de ordening
Conform jurisprudentie worden in dit artikel
kaders gegeven door de raad voor de pgb
tarieven.
De hoogte van het pgb voor informele hulp
kan ook anders worden vastgesteld, waarbij
de hoogte van de pgb gelijk is aan de
tegemoetkoming per kalendermaand voor
schoonmaakmiddelen, levensmiddelen,
kleding of reiskosten zoals bedoeld in artikel
8ab van de Regeling Jeugdwet. De
tegemoetkoming wordt berekend aan de hand
van de richtbedragen van het Nibud. Deze
mogelijkheid is per 1 mei 2019 in de Regeling
Jeugdwet opgenomen. Van deze mogelijkheid

kan gebruik worden gemaakt wanneer geen
gebruik wordt gemaakt van het pgb-tarief.
De mogelijkheid van de nieuwe wetswijziging
is in de verordening opgenomen,

14. Voorkoming en bestrijding
ten onrechte ontvangen
individuele voorziening en pgb’s
en misbruik of oneigenlijk
gebruik van de Jeugdwet

7. Nieuwe feiten en
omstandigheden,
herziening, intrekking of
terugvordering

Betreft wijzigingen met een juridische
grondslag en wijzigingen in de ordening
In het eerste lid is toegevoegd dat het college
de belanghebbenden goed informeert over de
rechten en plichten die verbonden zijn aan het
ontvangen van jeugdhulp.
Het gehele artikel is van toepassing op de
individuele voorziening en het pgb , dit
volgens artikel 2.9 onder d van de Jeugdwet
(in de huidige verordening wordt in sommige
bepalingen alleen gesproken over individuele
voorziening)
Toegevoegd is de bepaling dat het college
het recht op een voorziening kan intrekken
indien de jeugdige langer dan 2 maanden
verblijft in een instelling als bedoeld in Wlz of
Zvw. Deze bepaling is toegevoegd naar
analogie van artikel 5.20, eerste lid, onderdeel
b, van de Regeling langdurige zorg op basis
waarvan het zorgkantoor de
verleningsbeschikking kan wijzigen of
intrekken, als de verzekerde langer dan – in
dat geval – twee maanden verblijft in een
instelling als bedoeld in de Wet langdurige
zorg of de zorgverzekeringswet. Om een
betaling op te kunnen schorten (‘bevriezen’)
voor de duur van de opname (zoals
beschreven is in artikel 14 lid 7 van de
verordening) dient het eerdere besluit tot
toekenning eerst te worden herzien of te
worden ingetrokken.
Het college kan SVB verzoeken om
betalingen uit het pgb op te schorten, mits dit
in de verordening is geregeld. Opschorten is
bijvoorbeeld mogelijk ingeval van
geconstateerde fraude.

15. Onderzoek naar kwaliteit en
recht- en doelmatigheid
individuele voorzieningen en
pgb’s

Was opgenomen in artikel
7 vijfde lid.

Betreffen wijzigingen met een juridische
grondslag.
De bepalingen zijn uitgebreid: er kan
onderzoek worden gedaan naar de
verstrekking van zowel individuele
voorzieningen in natura als pgb’s (was alleen
pgb’s) en in de beschikking wordt vermeld dat
een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden.
Uitbreiding bepalingen is conform Jeugdwet
(artikel 2.9 onder d).
Betreffen wijzigingen met een juridische
grondslag.

16. Verhouding prijs en kwaliteit
aanbieders jeugdhulp en
uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering
17. Inspraak en
medezeggenschap
18. Klachtregeling
19. Evaluatie
20. Hardheidsclausule

21. Intrekken oude verordening
22. Inwerkingtreding en
citeertitel

8.

-

11.

-

10.
12.
13.

Lid 2 van het huidige artikel is verwijderd
waarin is bepaald dat het college
uitvoeringsregels kan opstellen. In de huidige
verordening is per artikel aangegeven
waarover door het college uitvoeringsregels
kan opstellen.

14.

Betreft een wijzigingen in de ordening.
-

