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Jeugd en Onderwijs
Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht

Voorgesteld besluit
U wordt voorgesteld de gewijzigde Verordening Jeugdhulp Dordrecht vast te stellen.
Samenvatting
Per 01-01-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en
toegankelijke jeugdhulp. De 'Verordening Jeugdhulp Dordrecht' bevat de regels
hiervoor en is eind 2014 door uw raad vastgesteld
Uit een evaluatie is naar voren gekomen dat de Verordening Jeugdhulp in grote lijnen
voldoet, de regels ter toepassing en uitvoering van de Verordening Jeugdhulp zijn
voor verbetering vatbaar. Daarom is een aanpassing doorgevoerd.

Inleiding
Ter voorbereiding op de invoering van de Jeugdwet is eind 2014 door de
gemeenteraad de "Verordening jeugdhulp Dordrecht" (verder Verordening Jeugdhulp)
vastgesteld en door het college ook de "Beleidsregels bij de toepassing van de
Verordening Jeugdhulp" (verder Beleidsregels) en "Nadere regels ter uitvoering van
de Verordening Jeugdhulp" (verder Nadere regels). In alle gemeenten in Zuid-Holland
Zuid zijn dezelfde documenten vastgesteld ten behoeve van een eenduidige
uitvoeringspraktijk.
In het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2015 van de Serviceorganisatie Jeugd
is opgenomen dat in 2015 een kleine evaluatie op de Verordening en regels zou
plaatsvinden, vooruitlopend op de geplande evaluatie na drie jaar. Hiervoor is
gesproken met cliënten, professionals en organisaties middels een bijeenkomst en
specifieke overleggen.
Daaruit is naar voren gekomen dat de Verordening Jeugdhulp in grote lijnen voldoet,
de regels ter toepassing en uitvoering van de Verordening Jeugdhulp zijn voor
verbetering vatbaar. Daarom is een aanpassing uitgevoerd, de Beleidsregels en
Nadere regels zijn ter kennisname bijgevoegd. De uitwerking van de
vervoersvoorziening is ook onderdeel van de aanpassing en eveneens ter kennisname
bijgevoegd. Het gaat hier om het vervoer van een jeugdige naar een locatie waar de
jeugdhulp wordt geboden.

Doelstelling
Om als gemeente de taken rond jeugdhulp goed uit te kunnen voeren is het van
belang om hiervoor regels in een Verordening Jeugdhulp vast te stellen. Bijvoorbeeld
over wanneer een kind of gezin in aanmerking komt voor hulp. Op basis van een
evaluatie wordt voorgesteld de Verordening Jeugdhulp aan te passen.
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Argumenten
De huidige Verordening Jeugdhulp is door de gemeenteraden van de 17 gemeenten
vastgesteld en identiek voor alle gemeenten. De Verordening Jeugdhulp is het kader
waarop jeugdteams kunnen terugvallen voor de uitvoering van de toegangstaak en
de jeugdhulpaanbieders voor het bieden van jeugdhulp. Voor de Serviceorganisatie
Jeugd is het de leidraad voor het vastleggen van de aanspraak op een individuele
voorziening en de regels voor medezeggenschap en inspraak.
In de Verordening Jeugdhulp is opgenomen dat deze eens per drie jaar wordt
geëvalueerd door de colleges van de 17 gemeenten. De Serviceorganisatie Jeugd wil
echter niet wachten op een formeel, driejaarlijks evaluatiemoment, maar tussentijds
voorstellen kunnen doen voor het aanpassen van de Verordening jeugdhulp aan de
actualiteit en hernieuwde inzichten van cliënten, professionals, jeugdhulpaanbieders
en gemeenten. Om die reden is in het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp ZHZ 2015
opgenomen dat er een kleine evaluatie zou worden uitgevoerd om zo te bepalen
welke eventuele aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp, de Nadere regels en
Beleidsregels doorgevoerd moeten worden.
De afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan met de toepassing van de
Verordening Jeugdhulp. Daaruit is gebleken dat de Verordening jeugdhulp in grote
lijnen voldoet. Wel wordt een aanpassing op artikel 2 doorgevoerd in de opsomming
van individuele voorzieningen, omdat deze onvolledig is en de vervoersvoorziening
toegevoegd is. De uitwerking van deze vervoersvoorziening is door het Algemeen
Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd vastgesteld en vindt u hierbij ter
informatie. De gewijzigde Verordening Jeugdhulp dient daarom door de
17 gemeenten opnieuw te worden vastgesteld.
Naast de Verordening Jeugdhulp zijn ook de nadere regels en de beleidsregels nader
beschouwd. In deze regels wordt de Verordening Jeugdhulp geduid. Deze regels zijn
bij aanvang beperkt gehouden, omdat eerst ervaring opgedaan moest worden wat
het betekent om onder de Jeugdwet de toegangstaak uit te voeren.
Middels de jeugdteams is de toegang voor jeugdhulp naar de gemeente gebracht.
Jeugdprofessionals gaan met ouders en jeugdigen 'aan de keukentafel' met elkaar in
gesprek over hun hulpvraag. Samen wordt dan bepaald wat de best passende
oplossing is die daarbij hoort.
De huidige nadere regels en beleidsregels bieden niet voldoende houvast aan
jeugdprofessionals om hun toegangstaak adequaat te kunnen uitvoeren als de
jeugdige/de ouder kiest voor een PGB. Het gaat dan om de volgende uiteenlopende
onderwerpen:
- kan een bepaalde zorgvorm worden gezien als een individuele voorziening;
- wat houdt het sociaal netwerk precies in en welke ondersteuning kunnen en mogen
zij bieden en onder welke voorwaarden;
- wat is nog gebruikelijke hulp in de opvoeding van een jeugdige;
- hoe wordt de hoogte van het PGB vastgesteld;
- is een combinatie tussen PGB en ZIN mogelijk is;
- mag jeugdhulp in het buitenland worden genoten;
- hanteren we een voorgeschreven zorgovereenkomst; en
- welke kwaliteitseisen gelden voor jeugdhulpaanbieders, die worden bekostigd met
een PGB.
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Uit deze opsomming blijkt dat de bijstelling nodig is voor zowel inhoudelijke,
organisatorische als procesmatige onderwerpen. Een aanpassing van de regels is dus
nodig, waarbij alleen dat is geregeld om het kader passender te maken. Het
'dichtregelen' is vermeden waardoor maatwerk nog steeds mogelijk is. In de
Verordening Jeugdhulp is bij meerdere artikelen vastgelegd dat het college nadere
regels kan vaststellen. Het gaat hierbij om de volgende artikelen in de Verordening
Jeugdhulp:
Artikel 2 Vormen van jeugdhulp, lid 4
Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de jeugdhulpvoorzieningen
als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid en de uitwerking daarvan.

Artikel 8 Indienen aanvraag, lid 4
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden voor
toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een
individuele voorziening.
Artikel 9 Regels voor pgb, lid 3
Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een pgb
wordt vastgesteld.
Artikel 9 Regels voor pgb, lid 4
Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de persoon aan
wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk.
Op basis van deze artikelen is in de nadere regels het volgende gewijzigd:
- In de inleiding zijn de artikelen opgenomen uit de Verordening Jeugdhulp waar
nadere regels voor kunnen worden opgesteld.
- De volgorde en de benaming van de hoofdstukken is gewijzigd.
- De artikelen hebben een korte benaming toegevoegd gekregen.
- Het hoofdstuk "Uitwerking van de jeugdhulpvoorzieningen" is opgenomen met
daarin een artikel over het samenbrengen van voorzieningen in arrangementen
en/of zorgprofielen en een artikel over de vervoersvoorziening - hoofdstuk 1.
- Een artikel is toegevoegd over het gebruik van de zorgovereenkomst- artikel 7.
- Een artikel is toegevoegd hoe de hoogte van het PGB wordt vastgesteld - artikel 9.
- Een artikel is toegevoegd over de vervoersregeling in combinatie met een PGB artikel 10.
- Een artikel is toegevoegd met wat wordt verstaan onder de personen van het
sociaal netwerk - artikel 12.
- Aan de eisen voor het sociaal netwerk zijn eisen ten aanzien van de kwaliteit
toegevoegd - artikel 14.
- Als bijlage is een 'uitsluitingenlijst toegevoegd waarin verhelderd wordt welke
vorm van zorg, ondersteuning en begeleiding niet voor vergoeding van een PGB in
aanmerking komen, omdat er sprake is van een andere, voorliggende voorziening.
Ook de beleidsregels zijn aangepast, zodat een inhoudelijke duiding wordt gegeven
bij een aantal onderwerpen. Aan de beleidsregels is het volgende toegevoegd:
- een hoofdstuk is toegevoegd wat wordt verstaan onder gebruikelijke zorg, en
wanneer er sprake is van meer dan gebruikelijke zorg en dat dit wordt opgenomen
in het ondersteuningsplan en/of gespreksverslag - hoofdstuk 1;
- een hoofdstuk is toegevoegd met de regels voor de vervoersvoorziening: De
toekenning, wat wordt verstaan onder een medische noodzaak en beperkingen in
de zelfredzaamheid, begeleiding bij het vervoer, uitvoering van de
vervoersvoorziening - hoofdstuk 3.
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De beleidsregels en nadere regels zijn door het college vastgesteld en als bijlage bij
dit voorstel toegevoegd.
Kanttekeningen en risico's
Aan de nadere regels is nieuw een 'uitsluitingenlijst' toegevoegd. Daardoor worden
bepaalde vormen van zorg uitgesloten van een PGB. Dit kan leiden tot
bezwaarschriften en mogelijk ook beroepsprocedures.

Aan de beleidsregels is een hoofdstuk toegevoegd wat wordt verstaan onder
gebruikelijke zorg. Hierdoor wordt het aantal uur beperkt dat de ouder zelf vergoed
kan krijgen als de ouder zelf persoonlijke verzorging of begeleiding biedt middels een
PGB. Dit kan leiden tot bezwaarschriften en mogelijk ook beroepsprocedures.
Kosten en dekking

N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie en inclusief beleid
De gewijzigde Verordening Jeugdhulp, nadere regels en beleidsregels worden na
vaststelling beschikbaar gemaakt op de website van de Serviceorganisatie Jeugd.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De 17 gemeenteraden stellen de gewijzigde Verordening Jeugdhulp vast, de colleges
van de gemeenten stellen de beleidsregels en de nadere regels vast. Hoewel
besluitvorming naar alle waarschijnlijkheid niet tegelijkertijd plaats zal vinden, wordt
wel gekozen voor één ingangsdatum om bij de uitvoering geen verschillen te krijgen.
De ingangsdatum wordt bepaald door het moment waarop de laatste gemeente haar
besluitvorming heeft afgerond.

Bijlagen
- ontwerp besluit;
collegebesluit Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp
Dordrecht;
- collegebesluit Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp
Dordrecht;
- beleidskader vervoer in de jeugdhulp ZHZ.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgAeester

M.M. van der Kraan
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