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Aan de Gemeenteraad
Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. Aanvullend op deze wet zijn
gemeenten verplicht een Verordening Jeugdhulp op te stellen. Deze verordening sluit aan op het
beleidsplan Jeugdwet “Samen leven, zorg voor elkaar” dat in 2015 is opgesteld. Door een gewijzigde
vorm van inkoop, wijziging van landelijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de
jurisprudentie op grond van de Jeugdwet, sluit de Verordening Jeugdhulp 2015 van de gemeente
Schiermonnikoog niet meer aan. Om die reden is de Verordening Jeugdhulp gewijzigd.
Argumenten
De actualisatie van de verordening is in de lijn met de gewijzigde inkoop van jeugdhulp voorzieningen
in de jeugdzorgregio Fryslân per 1 januari 2018. Door een gewijzigde vorm van inkoop, werkwijze van
zorgverlening en verantwoording achteraf is de actualisatie van de Verordening Jeugd op dit
onderdeel noodzakelijk. De nieuwe inkoop van Jeugdhulp vanaf 2018 gaat uit van resultaatgerichte
bekostiging. Doel van de in te zetten hulp is het behalen van resultaten. Op basis van vooraf gestelde
doelen en een daaraan gekoppeld ondersteuningsprofiel gaat een zorgaanbieder aan de slag om
samen met cliënt aan de gestelde doelen te werken. Dit verschilt ten opzichte van de bekostiging
zoals die nu gehanteerd wordt. Daarin gaat het meer om de inzet van producten.
Door de gewijzigde systematiek vanaf 2018 wordt meer recht gedaan aan de transformatie van zorg
die met de komst van Jeugdwet taken naar de gemeenten beoogd was. De 24 gemeenten in de
jeugdzorgregio Fryslân hebben hiertoe in 2014 gezamenlijk een transformatieplan opgesteld. In de
gewijzigde verordening is de keuzevrijheid van de jeugdigen en inwoners tussen zorg in natura en
persoonsgebonden budget (PGB) ongewijzigd gebleven. Daarnaast is de verordening geactualiseerd
naar aanleiding van wijzigen van landelijke wet- en regelgeving die na 1 januari 2015 hebben
plaatsgevonden en ontwikkelingen binnen de jurisprudentie op grond van de Jeugdwet.
Als gevolg van de actualisatie van de verordening behoeft niet de gehele verordening te worden
gewijzigd. De artikelen in de geactualiseerde verordening die gewijzigd of nieuw zijn, worden
hieronder met een korte toelichting weergegeven. Het betreft de volgende artikelen van de
verordening:
Art. 1; de aanpassing heeft betrekking op de gewijzigde vorm van inkoop van specialistische
jeugdzorg. In plaats van het inkopen van zorgproducten wordt nu ingekocht op resultaatbasis waarbij
gebruik wordt gemaakt van ondersteuningsprofielen voor resultaatmeting.
Art. 2 lid 1 sub. a.; nieuw in de verordening opgenomen, dit aanbod is nieuw voor de gemeenten.
Art. 2 lid 2; geactualiseerd naar aanleiding van de gewijzigde vorm van inkoop per 1 januari 2018.
Vormen van specialistische jeugdzorg zijn ten opzichte van de oude verordening separaat met een
korte inhoudsomschrijving opgenomen.
Art. 6; aangepast naar aanleiding van jurisprudentie en een wettelijke wijziging.
Art. 9; op basis van jurisprudentie in de verordening opgenomen.
Art. 10; wegens de gewijzigde vorm van inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg en jurisprudentie
geactualiseerd.

Art. 11; aangepast naar aanleiding van jurisprudentie.
Art. 12 en 13; aanpassingen zijn het gevolg van jurisprudentie en dat de PGB-tarieven door de
gewijzigde vorm van inkoop per 1 januari 2018 niet meer zijn te herleiden vanuit de tarieven voor zorg
in natura zoals in de huidige verordening is opgenomen. De PGB-tarieven moeten aansluiten op de
tarieven die van toepassing zijn voor de diverse ondersteuningsprofielen die vanaf 2018 worden
gehanteerd bij zorg in natura.
Art. 18; als gevolg van een wetswijziging nieuw in de verordening opgenomen.
Art. 20; overgangsmaatregel om rechten die golden voor de ingangsdatum van de nieuwe
verordening, te kunnen waarborgen.
In een artikelsgewijze toelichting wordt de inhoud van de Verordening Jeugdhulp nader toegelicht.
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