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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019 vast te stellen.
2. De Verordening jeugdhulp, Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren 2015 in te trekken.
Samenvatting
De Jeugdwet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en
toegankelijke jeugdhulp. Hierbij is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en
veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt, maar dat het
noodzakelijk is om regels op te stellen over het beschikken van jeugdhulp aan jeugdigen en/of
ouders.
In Stichtse Vecht geldt momenteel de verordening die is opgesteld in 2015 in samenwerking met
Wijdemeren en Weesp. Door vernieuwde richtlijnen en jurisprudentie zijn er echter technische
wijzigingen nodig m.b.t. de verordening om het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp te
kunnen garanderen. Met het vaststellen van deze gewijzigde verordening wordt niks gewijzigd aan
ons beleid. De technische wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe verordening.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Met de verordening wordt de toegang tot Jeugdhulp omschreven. Hierbij is het uitgangspunt dat
goede en toegankelijke jeugdhulp wordt georganiseerd door de gemeente. De verantwoordelijkheid
voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf.
Indien de ouders en/of jeugdigen hierbij hulp nodig hebben kunnen zij een hulpvraag indienen bij de
gemeenten op grond van de Jeugdwet. De verordening beoogt kaders te geven voor het indienen
van hulpvragen en het verstrekken van ondersteuning. Beoogt wordt dat jeugdigen in de gemeente
gezond en veilig kunnen opgroeien.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
In de Jeugdwet (2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet) is bepaald dat de
gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het organiseren van de toegang van
jeugdhulp en het verstrekken van kwalitatief goede individuele en overige voorzieningen. Tevens is
bepaald dat in de verordening kaders voor het persoonsgebonden budget dienen te worden gesteld.
Verder dienen in de verordening regels gesteld te worden over de bestrijding van het ten onrechte
ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik
of oneigenlijk gebruik van de wet.
Argumenten
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving moet de verordening uit 2015 worden aangepast.
De Adviesraad heeft kennis genomen van de technische wijzigingen en heeft geen aanvullende
kanttekeningen geformuleerd.
Het Advies van de Adviesraad Sociaal Domein is besproken op 4 juni 2019. De Adviesraad Sociaal
Domein heeft hierbij aangegeven zich te kunnen vinden in de beantwoording.
Kanttekeningen
Indien de nieuwe verordening niet in werking treedt kunnen tegenstrijdigheden ontstaan tussen de
gemeentelijke uitvoering en de wet- en regelgeving.
Communicatie
De verordening komt op de website overheid.nl en op de gemeentelijke site. Daarmee is de
verordening voor een breed publiek inzichtelijk. Verder wordt er een folder gemaakt voor ouders en/of
jeugdigen met een hulpvraag, hierin krijgt verordening ook een plaats.
Financiën, risico’s en indicatoren
De technische wijzigingen van de Verordening Jeugdhulp 2019 hebben geen directe financiële
consequenties.
Raadsbehandeling
Tijdens de raadsbehandeling op 3 juni 2019 is afgesproken dat per 1 juli 2019 alleen de niet
beleidsmatige wijzigingen worden doorgevoerd. Beleidsmatige wijzigingen worden pas doorgevoerd
als het Integraal Beleidskader sociaal domein door de raad is vastgesteld.
26 maart 2019,
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