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Inleiding:
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Op basis van de Jeugdwet kunnen jeugdigen die
dat nodig hebben, gebruik maken van voorzieningen.
De Jeugdwet maakt onderscheid tussen overige voorzieningen en individuele voorzieningen. Het
verschil zit in de wijze van toegang. Voor overige voorzieningen is de toegang vrij. Dat wil zeggen
beschikbaar zonder dat daarvoor een beschikking wordt verleend. Individuele voorzieningen zijn niet
vrij toegankelijk. Deze voorzieningen zijn alleen beschikbaar nadat daarvoor een beschikking is
verleend. Wat een individuele voorziening is, heeft u in de verordening jeugdhulp bepaald.
In de verordening jeugdhulp is echter bepaald dat een individuele voorziening ook zonder beschikking
toegankelijk kan zijn. Dit voorstel gaat over het harmoniseren van de verordening met de (Jeugd)wet.
Wettelijk- of beleidskader:
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet
bestuursrecht.
Probleem:
Het probleem is dat de verordening bepaalt dat niet in alle gevallen een beschikking wordt verleend voor
een individuele voorziening terwijl dat wel nodig is om een rechtmatige aanspraak op een voorziening te
vestigen.
Of nu een beschikking wordt verleend is op basis van de huidige verordening afhankelijk van de wijze
van toegang, het type voorziening, de vorm van de voorziening en aanvraag van de jeugdige of de
ouders van de jeugdige. Dit onderscheid doet er echter op grond van de Jeugdwet niet toe.
Doelstelling en randvoorwaarden:
De doelstelling is om in overeenstemming met het wettelijk kader rechtmatige beschikkingen te
verlenen, dus altijd als een individuele voorziening wordt toegekend. Het onderscheid tussen flexibele en
intensieve ondersteuning, zorg in natura en persoonsgebonden budget, een aanvraag of niet, toegang via
een specialist of via de gemeente is daarbij niet relevant. Het verlenen van beschikkingen biedt
rechtmatige aanspraak op de voorziening, rechtsbescherming, inzicht in de totstandkoming en rechten en
plichten. Daarnaast biedt het een (zorg)inhoudelijke en budgettaire verantwoording.
Advies / Voorstel:
Door de verordening te wijzigen voldoen we aan het wettelijk kader.
Wij stellen u dan ook voor de “Verordening Jeugdhulp” als volgt te wijzigen:
1. artikel 3, lid 2 komt te luiden: “Het college legt de te verlenen individuele beschikking, dan het
wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking zoals bedoeld in artikel 5.”
2. artikel 5, lid 1 komt te luiden: “Het college legt in de beschikking de met de jeugdige en/of zijn
ouders gemaakte afspraken vast.”
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