Ontwerpbesluit
De raad van de gemeente Zoeterwoude,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …2014;
(nummer 2014/…); raadsstuk 2014 -…………;
gelet op artikel 2.9, 2.12, 8.1.1, vierde lid, en 12.4, tweede lid, van de Jeugdwet,
artikel 149 van de Gemeentewet, alsmede de doelstellingen van het “Hart voor de
Jeugd, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland”, d.d. januari
2014,

overwegende dat de Jeugdwet voorschrijft dat de gemeenteraad regels dient te
stellen
a. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige
voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van
beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
b. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele
voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;
c. over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld
in artikel 8.1.1 wordt vastgesteld, en
d. voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele
voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk
gebruik van de wet.
e. ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. Daarbij
wordt rekening gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de
toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

besluit vast te stellen:
Verordening Jeugdhulp Zoeterwoude 2015

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan
onder:
- Beleidsplan: Hart voor de Jeugd, Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg
Holland Rijnland, d.d. januari 2014,
- andere voorziening: voorziening niet vallend onder de wet, op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- hulpvraag: behoefte van een jeugdige of een ouder aan jeugdhulp in verband met
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, verstandelijke,

lichamelijke of zintuiglijke beperkingen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3,
eerste lid, van de wet;
- individuele voorziening: de al dan niet via een verleningsbeschikking toegankelijke
op de jeugdige of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening die door het college
in natura of bij PGB wordt verstrekt;
- ondersteuningsplan: hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
- overige voorzieningen: overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2.9, onder a,
van de wet, waarvoor geen verleningsbeschikking van het college vereist is;
- PGB: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een
door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat
stelt de jeugdhulp die in de vorm van een individuele voorziening is toegekend van
derden te betrekken;
- wet: Jeugdwet;
- Jeugd- en Gezinsteam: op gemeente niveau georganiseerd multidisciplinair team
dat de hulpvraag van jeugdigen of hun ouders afhandelt; door het geven van advies,
ambulante ondersteuning dan wel doorverwijzing naar de specialistische zorg;
- Ouder(s): ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind.
Artikel 2 Vormen van jeugdhulp
1. De volgende “overige voorzieningen” zijn beschikbaar:
- Basishulp: Jeugd- en Gezinsteam
- Informatie, trainingen en (opvoed)advies;
- Jeugdgezondheidszorg;
- Overige preventieve vormen van Jeugdhulp, voor zover door het college
aangewezen en door het Jeugd- en Gezinsteam aanbevolen.
2. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:
- crisishulp en -opvang;
- gesloten jeugdzorg;
- specialistische ggz jeugd;
- pleegzorg;
- jeugdbescherming en jeugdreclassering;
- residentiële hulp;
- ernstige enkelvoudige dyslexie;
- 3 milieus voorzieningen
- generalistische basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (GBGGZ)
- begeleiding, persoonlijke verzorging en kort verblijf
3. De voorzieningen genoemd in de leden 1 en 2 zijn niet limitatief. Het college kan
voorzieningen aanwijzen die daarmee onder de werking van deze verordening
komen te vallen.
Artikel 3 Toegang jeugdhulp, indiening hulpvraag
1. Jeugdigen en ouders met een hulpvraag zijn vrij om gebruik te maken van
een “overige voorziening” en kunnen zich rechtstreeks tot deze voorziening
wenden. Huisarts, medisch specialist, jeugdarts of andere betrokken
instanties kunnen hen rechtstreeks verwijzen naar een overige voorziening.
2. Jeugdigen en ouders met een hulpvraag kunnen om toekenning van een
door het college bij besluit te verlenen individuele voorziening vragen.
3. Het college zorgt voor de inzet van jeugdhulp na verwijzing door de
behandelend huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar een
jeugdhulpaanbieder, indien en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van
oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is. In het geval dat de jeugdige of zijn
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ouders hierom verzoeken, legt het college de beslissing omtrent de inzet vast
in een beschikking als bedoeld in artikel @@@.
4. Het college zorgt voor inzet van de jeugdhulp die de rechter of de
gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel, die de rechter, het openbaar ministerie, de
selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële
inrichting nodig achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing, of
die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van
jeugdreclassering. Hiervoor verstrekt het college geen beschikking als
bedoeld in artikel @@@. NB GEEN beschikking staat in R’damse
verordening, maar is dan het besluit van de rechter de “beschikking”. Wat is
nu de praktijk???? Ik verwachtte dat hier EEN beschikking zou staan.
5. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende
tijdelijke voorziening of vraagt het college een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp
als bedoeld in artikel 6.1.3 juncto artikel 6.1.8 van de wet. In het geval dat de
jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de beslissing omtrent de
inzet vast in een beschikking als bedoeld in artikel @@@.Dit is vreemd, omdat als
sprake is van een beschikking er bezwaar mogelijk is en de gemeente gehouden is
uitvoering te geven aan een rechterlijke uitspraak (waar hoger beroep op mogelijk is.
Ik zit niet in deze regelgeving, en hoop dat er iemand is die kan bepalen of de
bepaling wel juist is)
Hoofdstuk 2 – JEUGD- EN GEZINSTEAM (hierna JGT)
Artikel 4 Instellen Jeugd- en Gezinsteam
1. Conform het Beleidsplan stelt het college een Jeugd- en Gezinsteam in.
2. Het JGT kan samen met een of meer andere gemeente(n) worden
vormgegeven.
3. De medewerkers van het JGT kunnen zijn ondergebracht bij een
rechtspersoon waar ook medewerkers van andere JGT’s zijn ondergebracht.
Artikel 5 de rechtspersoon JGT’s
1. De rechtspersoon JGT’s voert de afspraken die gemaakt worden in de
overeenkomst voortvloeiend uit de “Uitnodiging tot Contractering Jeugdzorg
Holland Rijnland” en de “perceelbeschrijving Jeugd- en Gezinsteams”
volledig uit.
2. De rechtspersoon JGT’s zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders
een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
3. De rechtspersoon JGT’s wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich
desgewenst kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke
vertrouwenspersoon.
4. De rechtspersoon JGT’s kent een klachtenregeling waarin beschreven staat
hoe ze klachten van jeugdigen, ouders of pleegouders die betrekking hebben
op de wijze van afhandeling van hulpvragen en aanvragen als bedoeld in
deze verordening behandelt.

Hoofdstuk 2a Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het JGT
Artikel 6 Taken van het JGT
Het JGT heeft – indien het college daartoe besluit - tot taak het uitvoeren van de
taken genoemd in artikel 3 van deze Verordening.
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Artikel 7 Verantwoordelijkheden van het JGT
De verantwoordelijkheden van de medewerkers van het JGT betreft het
professioneel samenwerken met jeugdigen en hun ouders, met andere professionals
binnen het team en daarbuiten ten behoeve van het ondersteunen, adviseren, hulp
verlenen ter oplossing van problemen van de jeugd, waarbij de eigen kracht en
verantwoordelijkheden van ouders en jeugdige niet uit het oog wordt verloren
Artikel 8 bevoegdheden van het JGT
Het College is bevoegd het JGT en dienst medewerkers, binnen te stellen
randvoorwaarden, te mandateren tot het afgeven van beschikkingen voor individuele
voorzieningen, waaronder een PGB
Hoofdstuk 2b Werkwijze van het JGT
Artikel 9 Aanvrage individuele voorzieningen w.o. PGB
1. De rechtspersoon JGT’s stelt een protocol vast waarin is vastgelegd:
a. de procedure voor de aanvraag van een individuele voorziening, te rekenen
vanaf de ontvangst van een hulpvraag of een verwijzing zoals bedoeld in
artikel 3, tweede lid.
b. de registratie
c. de gespreksvoorbereiding, het gesprek met de jeugdige of zijn ouders voor
zover dit noodzakelijk wordt geacht,
d. de verslaglegging
e. het ondersteuningsplan.
2. Het college dient het protocol als bedoeld in lid 1 en de klachtenregeling van
artikel 5 lid 4 goed te keuren alvorens het JGT zijn werk aan kan vangen.
Artikel 10 Het ondersteuningsplan
1. Conform het Beleidsplan wordt door het JGT gewerkt volgens het principe van
één gezin, één plan, één coördinatie (hierna 1G1P1C)
2. De schriftelijke vastlegging van 1G1P1C is het ondersteuningsplan als
bedoeld in artikel 9 lid 1 onder e.
3. Het ondersteuningsplan wordt ondertekend door ouders, waarmee zij
aangeven achter het plan te staan en zich zullen inzetten het plan uit te
voeren.
4. Het ondersteuningsplan wordt ondertekend door het lid van het JGT dat het
plan – samen met de ouders – heeft opgesteld en door degene die de
coördinator zal zijn van het ondersteuningsplan, indien dit niet de
eerstbedoelde persoon is.
5. De bepalingen van Hoofdstuk 3 worden meegenomen in de schriftelijke
vastlegging van 1G1P1C.

Hoofdstuk 3 – Afweging en voorwaarden individuele voorzieningen
Artikel 11 Toekenning individuele voorzieningen
1. Het college kent een individuele voorziening toe voor zover in het voor akkoord
ondertekende onderzoeksverslag, gespreksverslag of ondersteuningsplan, wordt
vastgesteld dat de jeugdige:
a. op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving
geen oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden;
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b. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk,
gebruik te maken van een overige voorziening, of
c. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk,
gebruik te maken van een andere voorziening;
2. Het college kent eveneens een individuele voorziening toe in de gevallen als
bedoeld in artikel 3, derde en vijfde lid.
3. Conform artikel 8.1.1 van de wet verstrekt het college alleen een individuele
voorziening in de vorm van een PGB:
a. als de jeugdige of zijn ouders, al dan niet met hulp uit hun sociale netwerk dan wel
van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat zijn de aan een
PGB verbonden taken zoals verbonden aan het ondersteuningsplan, op
verantwoorde wijze uit te voeren;
b. als de jeugdige of zijn ouders overtuigend kunnen motiveren waarom zij de
individuele voorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend achten;
c. als naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die de
jeugdige of zijn ouders willen betrekken van een aanbieder of een persoon die
behoort tot het sociale netwerk, van goede kwaliteit is en bijdraagt aan het beoogde
resultaat;
d. als de kosten van het PGB ten hoogste 90% van de kostprijs bedragen van de in
de betreffende situatie goedkoopste adequate individuele voorziening in natura,
tenzij de jeugdige of zijn ouders de kosten die uitstijgen boven de 90% van de
kostprijs van deze voorziening in natura, zelf willen bekostigen;
4. Het college stelt het tarief voor het PGB vast op basis van het door de jeugdige of
zijn ouders ingediende plan met begroting over hoe zij het PGB gaan besteden.
5. Degene aan wie een PGB wordt verstrekt, kan de individuele voorziening
uitsluitend betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk indien
deze persoon:
a. voor zijn diensten krijgt betaald tot een tarief van maximaal 48,4% van de kostprijs
van de in de betreffende situatie goedkoopste adequate individuele voorziening in
natura;
b. niet heeft aangegeven dat de zorg aan de ontvanger van het PGB hem te zwaar
valt;
c. het PGB niet zal gebruiken voor de betaling van tussenpersonen of
belangenbehartigers, en
d. op geen enkele wijze druk op de ontvanger van het PGB heeft uitgeoefend bij
diens besluitvorming.
6. Het college kan in bijzondere gevallen ook voorzieningen die geen individuele
voorziening voor een jeugdige of ouders zijn, in de vorm van een PGB verstrekken.
Artikel 12 Inhoud beschikking
1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder
geval aangegeven of de voorziening in natura of als PGB wordt verstrekt.
2. Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder
geval vastgelegd:
a. welke de te treffen voorziening en het beoogde resultaat hiervan is;
b. wat de ingangsdatum en de uitvoeringsperiode van de verstrekking is;
c. welke gecontracteerde of gesubsidieerde aanbieder van jeugdhulp de voorziening
verstrekt, en indien van toepassing;
d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een voorziening als PGB wordt in de beschikking
vastgelegd:
a. voor welke individuele voorziening het PGB kan worden aangewend;
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het PGB;
5

c. wat de hoogte van het PGB is en hoe deze is berekend;
d. hoe de feitelijke betaling ten laste van het verstrekte PGB plaatsvindt;
e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het PGB is bedoeld, en
f. de wijze van verantwoording van de besteding van het PGB.
4. Als sprake is van een te betalen ouderbijdrage wordt hierover informatie in de
beschikking opgenomen.
5. In de volgende gevallen verstrekt het college altijd een beschikking:
a. bij verstrekking van een PGB;
b. bij weigering van een aanvraag voor een individuele voorziening, waarbij onder
een aanvraag mede wordt begrepen een niet voor akkoord ondertekend
onderzoeksverslag, gespreksverslag of ondersteuningsplan dat door de jeugdige of
zijn ouders als aanvraag is bedoeld;
c. bij een verzoek van de jeugdige of zijn ouders om een beschikking te ontvangen,
binnen 6 weken na het voor akkoord ondertekenen van een onderzoeksverslag,
gespreksverslag of ondersteuningsplan.
6. Indien een ondersteuningsplan tot stand is gekomen waar zowel ouders en
jeugdige als de medewerker van het JGT mee instemmen en waarin aan de eisen
van lid 1 en lid 2 of lid 3 is voldaan, kan het ondersteuningsplan dienen als
beschikking.

Hoofdstuk 3 - Overige bepalingen
Artikel 13 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of
terugvordering
1. Conform artikel 8.1.2 van de wet doen een jeugdige of zijn ouders op verzoek of
onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en
omstandigheden, waarvan hen redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding
kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele
voorziening.
2. Conform artikel 8.1.4 van de wet kan het college een besluit, genomen op grond
van deze verordening herzien dan wel intrekken indien het college vaststelt dat:
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en
de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere besluit zou hebben
geleid;
b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het
daarmee samenhangende PGB zijn aangewezen;
c. de individuele voorziening of het daarmee samenhangende PGB niet meer
toereikend is te achten;
d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het PGB, of
e. de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening niet of voor een ander doel
gebruiken dan waarvoor het is bestemd.
3. Indien het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft
ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk
heeft plaatsgevonden, kan het college van degene die opzettelijk onjuiste of
onvolledige gegevens heeft verschaft, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde
vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte
genoten PGB.
4. Een besluit tot verlening van een PGB kan worden ingetrokken indien blijkt dat het
PGB binnen zes weken na het klaarzetten van het budget bij de Sociale
Verzekeringsbank, niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening
waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
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5. Het besluit tot intrekking of terugvordering kan niet gemandateerd worden door
het college aan de Rechtspersoon JGT of een medewerker daarvan.
Artikel 14 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de
vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of
uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, in ieder geval
rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de
functie;
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg
van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg, en
e. kosten voor bijscholing van het personeel.

Artikel 15 Evaluatie
1. Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per drie jaar
geëvalueerd.
2. De evaluatie vindt plaats in regionaal verband voor wat betreft de zaken die
regionaal verband zijn opgepakt. Indien gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid genoemd in artikel 4 de leden 2 en/of 3 vindt de evaluatie plaats
op de schaal van deze voorziening.
Artikel 16 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn ouders
afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing van deze
verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 17 Nadere regels
Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening, kan het college
nadere regels stellen.
Artikel 19 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
Artikel 19 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Jeugdhulp Zoeterwoude
2015”
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van … ……………………… 2014.

De griffier, …….….

De voorzitter, …………
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