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Beleidsplan 

Jeugdhulp 

Er is afgestemd met ( onderwijs-)partners (p.10).  

D66 wil dat de raad inzage krijgt in de feedback van de 

maatschappelijke groeperingen.  

 

Er worden doorlopend gesprekken met onze onderwijspartners 

gevoerd over de invoering van de nieuwe jeugdwet en het passend 

onderwijs. Officiële feedback in schriftelijke vorm hebben we nog 

niet ontvangen. Zoals in het beleidsplan staat is alles nog in 

ontwikkeling en het onderwijs wordt hierin niet vergeten. 

 

2 3 

Beleidsplan 

Jeugdhulp 

Beemster heeft een relatief groot aantal Jeugd-Awbz en 

relatief groot aantal pgb’s (p 14). 

Welk deel van het budget staat reeds vast om toebedeeld te 

worden aan de huidige ontvangers, die daar ook in 2015, 

voorafgaand aan de herindicatie, recht op hebben. 

 

Van het Rijk hebben we een indicatie gekregen van het aandeel 

Jeugd-Awbz en pgb’s. Daaruit bleek dat het aandeel voor Beemster 

relatief groot is. We hebben echter nog geen zicht op de definitieve 

aantallen en bedragen.  
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Beleidsplan 

Maatschappelijke 

Ondersteuning 

Kan de raad de adviezen en feedback van de 

maatschappelijke groeperingen inzien? 

Dit betreffen geen uitgewerkte verslagen, maar onder meer ook 

input verkregen van organisaties in gesprekken (bijvoorbeeld in het 

kader van het maatschappelijk beleidskader). Het officiële advies 

van de Wmo-raad Beemster is aan u toegezonden.  
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Verordening 

Jeugdhulp 

Op pag. 12 gaat het over gemeente Purmerend, waar 

gemeente Beemster wordt bedoeld. Klopt deze 

veronderstelling? 

 

Klopt. Wordt aangepast 

 

Toevoeging griffier: dit is zo in het gepubliceerde en te 

ondertekenen raadsbesluit aangepast 
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Verordening 

Jeugdhulp 

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor 

dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels 

opstelt. Wij zien dit niet in de verordening terug. Bv.  Regels 

voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 

individuele voorziening of persoonsgebonden budget, 

alsmede van misbruik of oneigenlijke gebruik van de 

Jeugdwet. Betekent dit dat wij straks niet aan de wet zullen 

voldoen? Betekent dit dat oneigenlijk gebruik niet kan 

worden aangepakt? 

 

Enkele onderdelen uit de verordening moeten na vaststelling door 

de raad nog worden uitgewerkt door het college in ‘nadere regels’. 

Voor deze onderwerpen is het niet wenselijk om ze in de 

verordening zelf al uitgebreid op te nemen. Het gaat namelijk om 

uitwerkingen waarvan in de praktijk (vanaf 1 januari 2015) moet 

blijken wat wel en niet werkt. Het is aannemelijk dat deze in het 

komende jaar nog wel eens op bepaalde punten zullen wijzigen. 

Vaststelling van deze onderwerpen in de verordening door de raad, 

zou de flexibiliteit die nodig is om naar aanleiding van bevindingen 

in de praktijk een wijziging door te voeren, belemmeren. 

De nadere regels hebben betrekking op: 

- de vormen van jeugdhulp: een meer gedetailleerde uitwerking van 

welke overige en individuele voorzieningen er beschikbaar zijn in 

Beemster (artikel 2); 

- procedureregels omtrent de toegang tot jeugdhulp (artikel 4); 

- de regels voor het toekennen van een pgb (artikel 6); en 

- eventueel: nadere regels over inspraak en medezeggenschap 

(artikel 11). 

 

Bij vaststelling van deze verordening door de raad en het vervolgens 

vaststellen van nadere regels door burgemeester en wethouders, 

voldoet de gemeente Beemster aan de eisen die de Jeugdwet 

stelt. 

  


