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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Verordening jeugdhulp Beemster 2015 

 

Middenbeemster, 9 september 2014 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstelling    

De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen en op 18 februari 2014 

door de Eerste Kamer. Publicatie in het Staatsblad dateert van 14 maart 2014. De invoeringsdatum 

van de Jeugdwet is bepaald op 1 januari 2015. In artikel 12.4 is bepaald dat de gemeenteraad het 

beleidsplan (artikel 2.2 van de Jeugdwet) en de verordening (artikel 2.9 van de Jeugdwet) vaststelt 

vóór 1 november 2014. Deze twee artikelen zijn op 15 maart 2014 in werking getreden. 

 

De Jeugdwet schrijft in artikel 2.9 voor dat de gemeenteraad per verordening regels opstelt: 

- over de door het college te verlenen individuele voorzieningen; 

- over de door het college te verlenen overige voorzieningen; 

- over de voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening, de wijze van beoordeling 

en de afwegingsfactoren daarbij; 

- over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 

afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 

ondersteuning, werk en inkomen; 

- over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget (hierna: pgb) wordt 

vastgesteld; 

- over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of pgb, 

alsmede misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Er ligt met dit voorstel een verordening klaar die voldoet aan de eisen die in de Jeugdwet worden 

gesteld. 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. We zullen de onderwerpen, gezien het belang 

ervan, wel in de klankbordgroep van de raad bespreken en de uitwerking van de onderwerpen in de 

nadere regels ook ter informatie aan de raad toesturen. 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); 
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- 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. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

De doelstelling is om, middels het vaststellen van deze verordening, te voldoen aan eisen die in de 

wet worden gesteld. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Geen. 

 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen. 

 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er een grote en nieuwe verantwoordelijkheid bij die nauw 

gemonitord zal worden. De ontwikkelingen op het gebied van de transitie en transformatie van de zorg 

voor jeugd worden binnen de gemeente Beemster in de projectgroep jeugdzorg opgepakt en gevolgd. 

Hiervoor wordt intensief samengewerkt met de gemeente Purmerend. Voor 2015 wordt nog 

uitgewerkt hoe de verantwoording naar de raad vorm krijgt middels een cyclus van verantwoording. 

Daarbij wordt ook deze verordening meegenomen. In de verordening is bovendien opgenomen dat het 

beleid rondom de zorg voor jeugd eenmaal per 2 jaar geëvalueerd wordt en dat het college hiertoe 

telkens per 2 jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag over 

de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk toezendt. Mocht blijken dat de 

verordening op (een) bepaald(e) punt(en) niet goed of niet voldoende werkt in de praktijk, dan wordt 

ook de verordening geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. 

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

De verordening Jeugdhulp Beemster 2015 vaststellen. 

 

Communicatie/ParticipatieCommunicatie/ParticipatieCommunicatie/ParticipatieCommunicatie/Participatie    

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad. 


