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Voorgesteld besluit 
De verordening jeugdhulp SWW en toelichting vast te stellen. 
 
 
 
Samenvatting  
Gemeenten zijn verplicht om op grond van art. 2.9 van de Jeugdwet, een verordening op te stellen en 
vast te stellen, Deze verordening hoort bij het beleidsplan jeugd, dat eveneens op grond van de 
Jeugdwet, een verplichting is. In SWW heet dit beleidsplan ”beleidsnota transitie en transformatie 
jeugdzorg SWW 2015 – geen zorg om jeugdzorg”. 
 
Voor de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening ter beschikking gesteld door de 
VNG. Deze verordening is aangepast aan de beleidsnota geen zorg om jeugdzorg van SWW. 
 
 
 
Bijlagen  
Verordening en toelichting
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Doel en resultaten  
Behalve de wettelijke verplichting geeft de verordening de gemeenten een handvat hoe om te gaan 
met de praktische uitvoering van de Jeugdwet en het lokale gemeentelijke beleid. Een deel van dit 
uitvoerende beleid wordt geregeld in de uitvoeringsregels, die door het college worden vastgesteld en 
jaarlijks kunnen worden bijgesteld. 
 
Reden bespreking in de raad  
Het vaststellen van een verordening is een bevoegdheid van de raad. In de verordening wordt een 
aantal bevoegdheden neergelegd bij het college. De nieuwe situatie, waarin de gemeente 
verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Jeugdwet, kan een snelle en flexibele aanpassing 
vragen. Hierdoor wordt veel uitvoerend beleid vastgelegd in uitvoeringsregels, die door het college 
kunnen worden bijgesteld. 
Deze uitvoeringsregels zijn momenteel nog niet volledig gereed, omdat aangesloten moet worden bij 
ander beleid dat nog in ontwikkeling is. Te denken valt aan de praktische uitvoering van het pgb-beleid 
en de toewijzing tot bepaalde voorzieningen en het afwegingskader daarbij. Voor het pgb-beleid moet 
worden aangesloten bij het inkoopbeleid en voor de toewijzing bij lokaal toegangsbeleid. 
De uitvoeringsregels (en belendend beleid) worden in december ter informatie aan de gemeenteraad 
aangeboden en worden meegenomen in het evaluatieproces. Juist vanwege de veranderende situatie 
is er voor gekozen om de eerste evaluatie al na één jaar te laten plaatsvinden en te bespreken met de 
gemeenteraad. 
 
Context en kaders  
De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en op de Jeugdwet. Voor de lokale 
accenten is gekeken naar de beleidsnota transitie en transformatie jeugdzorg SWW “geen zorg om 
jeugdzorg” voor wat betreft uitgangpunten en werkwijze. 
Tegelijk met de verordening Jeugdhulp treeft de nieuwe verordening van de Wmo2015 in werking. Het 
pgb-beleid dat nog in ontwikkeling is, wordt voor zover mogelijk aangesloten op het Wmo-beleid. 
 
Argumenten 
De verordening is het gereedschap om het jeugdbeleid in goede banen te leiden. Het omvat de 
praktische uitvoering, alsmede de controleerbaarheid van de systematiek. 
Deze verordening met uitvoeringsregels volgt de beleidsnota en de uitgangpunten in die zin dat er 
flexibeler en sneller opgetreden kan worden, zonder controleerbaarheid uit het oog te verliezen. 
 
Alternatieven voor oplossing en advies college  
De modelverordening gaf de mogelijkheid meer bevoegdheden bij het college neer te leggen. Voor die 
vorm is in deze variant zo veel mogelijk gekozen, vanwege de voor gemeenten nieuwe situatie vanaf 
januari 2015. Hoewel deze nieuwe situatie goed in beeld is, is het mogelijk dat er toch een andere 
werkvorm in een bepaalde situatie nodig kan zijn. Dit vraagt dan om een aanpassing naar de realiteit. 
 
Kanttekeningen/Risico’s 
Hoewel de nieuwe situatie goed in beeld is, is het mogelijk dat er toch een andere werkvorm in een 
bepaalde situatie nodig kan zijn. Dit kan echter flexibel worden aangepast, bijvoorbeeld in de 
uitvoeringsregels. 
 
Betrokkenheid burgers en instellingen; burgerparticipatie 
Aan de beleidsnota is een uitvoerig en breed participatietraject vooraf gegaan, dat bovendien nog 
steeds lopend is omdat we ook de praktijkuitvoering samen met de partners en inwoners vorm willen 
geven. Deze verordening heeft zijn weerslag in de beleidsnota. De verordening wordt ter inzage 
gegeven voor definitieve vaststelling. 
Aan de Wmo-raden is tevens advies gevraagd omtrent deze verordening. 
 
Financiële paragraaf  
De budgetten voor uitvoering jeugdbeleid zijn bekend en staan vast. 
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Uitvoering  
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de verordening ter inzage voorgelegd. De verordening 
treedt in werking op 1 november 2014; vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 
januari 2015. 
 
Terugkoppeling/evaluatie  
De verordening wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitvoeringsregels kunnen jaarlijks door het college 
worden bijgesteld en worden meegenomen in het evaluatieproces. 
 
Communicatie  
Publicatie en ter inzage legging wordt volgens de gebruikelijke kanalen geregeld. Er zal aandacht 
worden geschonken aan deze verordening en de gevolgen er van voor de inwoners middels de RIB 
en via een persbericht in de lokale media. 
 
 
23 september 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris  Burgemeester 
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