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Samenvatting
De huidige verordening Jeugdhulp dateert van het najaar 2014 (datum inwerkingtreding 1 januari
2015). De verordening is destijds gebaseerd op de modelverordening VNG van toen. Inmiddels zijn
we ruim 3 ½ jaar verder en hebben thema’s zich doorontwikkeld, zowel landelijk (jurisprudentie)
als regionaal / lokaal (doorontwikkeling beleid). Het is van belang om de verordening te updaten:
zorgen dat we een verordening hebben die een goede basis vormt voor de ontwikkelingen waar we
voor staan. Daarom ligt er nu een nieuwe verordening voor ter vaststelling.
Beslispunten
1. De verordening Jeugdhulp Asten 2019 vast stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015;
2. Intrekking van de nadere regels Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015.
Inleiding
De huidige verordening jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015 is in werking sinds het moment dat
gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdhulp. Inmiddels hebben thema’s zich
doorontwikkeld (jurisprudentie, beleid), zowel op landelijk als op regionaal/lokaal niveau. Daarom
is het nodig de verordening te updaten, zodat deze aansluit bij de ontwikkelingen waar we voor
staan.
Wat willen we bereiken
Een nieuwe verordening Jeugdhulp vast stellen die aansluit bij de ontwikkelingen waar we voor
staan.
Wat gaan we daarvoor doen
Rechtsontwikkeling
De nieuwe verordening Jeugdhulp sluit aan bij de recente jurisprudentie
Integraliteit
Bij de totstandkoming van de nieuwe verordening Jeugdhulp is de recent geactualiseerde Wmoverordening als basis genomen en is, zoveel als de wet het toelaat dan wel het nu wenselijk is, die
verordening "verjeugdigd". Begrippenkaders Wmo en Jeugd sluiten nu goed op elkaar aan, de
opbouw van de verordeningen is gelijk, criteria en weigeringsgronden zijn zoveel als mogelijk gelijk
alsook het belangrijke hoofdstuk pgb.
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De ontwikkelingen waar we voor staan
Er zijn een aantal principiële uitgangspunten in de verordening zelf opgenomen, bijvoorbeeld
rondom:
-Art. 3.11 / verwijzing
--> zoveel als mogelijk grip krijgen op dit proces waarbij een kaderstellende bepaling in de
verordening nodig is; en
-Art. 7.2 / Kwaliteitstoezicht zorg
--> toezicht niet louter in de repressieve context plaatsen van landelijk kwaliteitstoezicht door de
inspectie, maar toezicht ook bezien als een (continue) proces dat ook preventief ingebed moet
worden.
Verordening in een context
Een verordening staat niet op zichzelf maar dient bezien te worden in een context. Een context van
landelijke wet- en regelgeving, lokale beleidskaders, privaatrechtelijk gesloten contracten met
zorgaanbieders.
In dat kader is het ook van belang om het karakter te duiden van een verordening. Een
verordening betreft regelgeving en laat zich niet lezen als een visiedocument.
Goed basismateriaal voor medewerkers in de uitvoering
De huidige verordening is geënt op de modelverordening VNG van 3,5 jaar geleden en dekt al lang
niet meer de lading. In de nieuwe verordening is behalve aan de tekst, zeer veel zorg besteed aan
de toelichting. Dit om de werkers in de uitvoering van dienst te zijn.
Uitzondering artikel 3.14
De gemeente Asten maakt als enige Peelgemeente een uitzondering op artikel 3.14. Er wordt in
Asten voor gekozen om de beschikking na verwijzing door een huisarts, medisch specialist en
jeugdarts alleen af te geven op verzoek van ouders en/of jongere.
De reden hiervoor is, dat de gemeente inhoudelijk niet kan reageren op een bezwaar door
wettelijke verwijzers, aangezien de gemeente inhoudelijk de verwijzing niet mag/kan beoordelen.
De gemeente heeft in deze alleen een financiële verantwoordelijkheid en moet toetsen op juiste
inzet van hulp op een verwijzing.
Risico’s
Het sociaal domein is en blijft in ontwikkeling. De nieuwe verordening vormt een afspiegeling van
zienswijzen van nu. Aanpassingen zullen de komende jaren ongetwijfeld moeten plaatsvinden bij
doorontwikkeling wetgeving, jurisprudentie en inzichten.
Communicatie
De verordening is besproken met de participatieraad Asten. En zij hebben hun advies uitgebracht.
Alle adviezen van de lokale Wmo- of Participatieraad zijn toegevoegd in de bijlage. Ook de
beantwoording van deze adviezen zijn toegevoegd in de bijlage.
De bekendmaking van de verordening gebeurd elektronisch.
Wat mag het kosten
De verordening is zonder directe financiële consequenties. Voor zover er al sprake is van financiële
consequenties, zijn deze positief nu de verordening meer ruimte biedt voor grip op de uitvoering.
Denk bijv. aan de verwijsroute. Dit laat zich op voorhand even wel moeilijk kapitaliseren.
Financiële toets heeft conform afspraken plaatsgevonden binnen GR Peelgemeenten.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. De vast te stellen Verordening Jeugdhulp 2019 (AST/2018060838)
2. Document Toelichting bij de Verordening (beschrijving van meest wezenlijke veranderingen ten
opzichte van huidige verordening) AST 2018061389)
3. Het advies van de Participatieraad (AST2018062321)
4. De beantwoording van de adviezen van de lokale Wmo- of Participatieraden
(AST/2018061387)
p.vandekruijs@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Verordening Jeugdhulp Asten 2019

Dagtekening:

11 december 2018

Agendanummer:

18.12.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober
2018 met zaaknummer 2018061969 ;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 19 november 2018;

besluit:
-

de verordening Jeugdhulp Asten 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking
van de Verordening Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015;
tot intrekking van de nadere regels Jeugdhulp Peelgemeente Asten 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
11 december 2018.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

