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Onderwerp

verordening/nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021

Geachte raad,
Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming
voor.
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VOORSTEL
Wij stellen u voor om:
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 vast te stellen.
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2015 in te trekken met ingang van de
datum dat de Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 in werking treedt.
3. Kennis te nemen van de ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021’.
AANLEIDING EN DOEL
Op grond van de Jeugdwet moeten we als gemeente een aantal zaken in een verordening
regelen, de zogenaamde Verordening jeugdhulp (hierna: de verordening). De huidige
verordening dateert uit 2015. U hebt deze vastgesteld in uw vergadering van 18 november
2014. In samenhang met de verordening hanteren we ook de zogeheten ‘Nadere regels
jeugdhulp gemeente Borsele 2017’. Deze regels vormen een uitwerking van de verordening.
Het vaststellen van de ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021’ (hierna: de regels) is
een bevoegdheid van ons college.
Actualisering was nodig vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving. Daarnaast
zijn zogenaamde essentialia opgenomen. Essentialia zijn die onderdelen waarvan de
Jeugdwet zegt dat de gemeenteraad die moet vastleggen in een verordening, zoals:
▪ Het opnemen van de beschikbare vormen van jeugdhulp.
▪ De wijze waarop tarieven voor een persoonsgebonden budget (PGB) worden
vastgesteld.
▪ De afstemming met andere voorzieningen binnen het sociaal domein.
▪ De verhouding prijs en kwaliteit van de in te kopen jeugdhulp.
De nieuwe verordening is op alle onderwerpen geactualiseerd en voldoet daarmee weer aan
de geldende eisen. Belangrijke uitganspunten bij het opstellen van de aangepaste
verordening en de regels waren:
▪ Door actualisering van de verordening en de regels voldoen we aan de vereisten vanuit
oogpunt van rechtmatigheid.
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▪
▪

Waar mogelijk beheersing van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen.
Op Zeeuws niveau zoveel mogelijk uniformiteit in regelgeving realiseren, gericht op een
efficiëntere uitvoering en samenwerking met aanbieders in het werkveld.

ARGUMENTEN
De verordening is een belangrijke leidraad voor de uitvoeringsprocessen. Ze geeft aan wat
jeugdigen en ouders van de gemeente mogen verwachten. Met het actualiseren van de
verordening en de regels leggen we een robuuste basis neer voor de professionele
oordeelsvorming van de toegangsmedewerkers binnen ons Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). Ze bieden handvatten voor het CJG om te sturen op doelmatigheid, effectiviteit en
efficiëntie van de jeugdhulp en daarmee op de beheersing van de uitgaven voor jeugdhulp.
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De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening en regels zijn:
▪ Het onderzoek en de criteria voor het toekennen van jeugdhulp, waaronder het
onderscheid tussen gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp (zorg waarbij de
noodzakelijke hulp en ondersteuning, in vergelijking tot kinderen met een normaal
ontwikkelingsprofiel, structureel wordt overschreden).
▪ Ook hebben we de mogelijkheid om de financiële situatie van gezinnen mee te laten
wegen bij het bepalen van de eigen mogelijkheden.
▪ In het ondersteuningsplan kunnen we sturen op specifieke en meetbare doelen die
binnen afzienbare tijd haalbaar zijn.
▪ Daarnaast hebben we een handvat voor scherpe tarieven voor PGB’s, vooral wanneer
met een PGB ondersteuning wordt geboden door het sociale netwerk. We beschikken
over stevige kwaliteitscriteria voor aanbieders die met een PGB ingezet worden.
▪ Er is een specifiekere omschrijving onder welke voorwaarden we een tegemoetkoming
voor het vervoer toekennen.
▪ Afstemming met andere voorzieningen.
▪ Er is een hardheidsclausule toegevoegd waardoor maatwerk tot de mogelijkheden blijft
horen.
(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES
De verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. We leggen deze ter vaststelling aan u
voor. De regels zijn een uitwerking van de verordening. Het vaststellen van de regels is een
bevoegdheid van ons college. De regels bieden we u ter kennisgeving aan.
FINANCIËN
In recente uitspraken van de rechtbank is bepaald dat gemeenten een financiële toets
mogen uitvoeren bij het toekennen van een PGB bij de zogeheten bovengebruikelijke zorg.
In de nieuwe regels hebben we opgenomen dat we de financiële situatie mee kunnen wegen,
aan de hand van de normen van het persoonlijk budgetadvies van het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (Nibud). U hebt ons opgedragen om kritisch te kijken naar de
uitgaven: deze maatregel past hierin.
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UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE
We hebben de actualisatie van de verordening en de regels gezamenlijk met de dertien
Zeeuwse gemeenten opgepakt. We hebben door samenwerking in de Oosterschelderegio
kunnen realiseren dat de verordening en regels uniform voorligt in de zeven gemeenten van
de Oosterschelderegio. We hechten waarde aan deze regionale samenwerking: vooral om
gezamenlijk uitvoering te geven aan het beleid. De gemeentelijke ‘Toegang Jeugd’ hebben
we nauw betrokken bij het opstellen. Na de vaststelling door uw raad nemen we de
medewerkers van de ‘Toegang Jeugd’ mee bij de ‘vertaling’ van de regels in de praktijk. Na
de vaststelling treden de verordening en de regels in werking op 1 januari 2021.
COMMUNICATIE
De conceptversie van de verordening en de regels hebben we ter consultatie voorgelegd aan
de Wmo-raad Borsele. Hierop hebben we geen aanvullingen of opmerkingen ontvangen. De
leden van de Jongerenraad praten we tijdens het eerstvolgende reguliere overleg mondeling
bij over de wijzigingen ten opzichte van 2021.
We maken de verordening en regels bekend in het Gemeenteblad en publiceren deze op
www.overheid.nl.
BESLUIT
De raad besluit:
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 vast te stellen.
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2015 in te trekken met ingang van de
datum dat de Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 in werking treedt.
3. Kennis te nemen van de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Borsele 2021.
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TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN
Er liggen geen stukken ter inzage.
BIJLAGE(N)
1. Verordening Jeugdhulp gemeente Borsele 2021 (JOIN Z20.011055/ D20.506.409)
2. Nadere regels Jeugdhulp gemeente Borsele 2021 (JOIN Z20.011055/ D20.506.410)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.
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