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Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25
september 2014 heeft besloten tot vaststelling van de verordening jeugdhulp Huizen 2015, luidende
als volgt:
De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 25 september 2014;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014; agendapunt 7;
gelet op artikel 2.9, 2.12, 8.1.1, vierde lid, en 12.4, tweede lid, van de Jeugdwet;
overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid
voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt; en
dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, de wijze van afstemming met andere voorzieningen, de wijze
waarop een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, de bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik van de wet en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de
levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en
de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;
overwegende dat de regels omtrent de zorgvuldige procedure die de gemeente dient te doorlopen om
op basis van een integrale aanpak met de hulpvragen van inwoners om te gaan zijn bestendigd in de
Verordening sociaal domein. De verordening Jeugdhulp is de deelverordening van de Verordening
sociaal domein waarin regels die specifiek zijn voor jeugdhulp, zoals voorgeschreven in de Jeugdwet,
zijn opgenomen. Beide verordeningen moeten als één geheel worden gelezen;
besluit:
vast te stellen de

VERORDENING JEUGDHULP HUIZEN 2015
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
- individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel
2, tweede lid;
- overige voorziening: overige voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
- pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college
verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;
- wet: Jeugdwet.
Artikel 2. Vormen van jeugdhulp
De raad legt vormen van jeugdhulp op hoofdlijnen vast en delegeert de uitwerking aan het college.
1. De volgende vormen van overige voorzieningen zijn beschikbaar: Informatie en advies over
opvoeden en opgroeien, welzijnsactiviteiten, kindertelefoon en jeugdgezondheidszorg.
2. De volgende vormen van individuele voorzieningen zijn beschikbaar: ambulante hulpverlening,
dagbehandeling, pleegzorg, residentiële zorg en crisishulp.
3. Het college stelt bij nadere regeling vast welke overige en individuele voorzieningen op basis van
het eerste en tweede lid beschikbaar zijn.
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Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch
specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder
van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college na verwijzing op grond van lid 1
de te verlenen individuele voorziening vast in een beschikking.
Artikel 4. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet.
2. Het college bepaalt bij nadere regeling op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld.
3. 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.
Artikel 5. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de
tarieven die het wenst te stellen voor contractering of subsidiëring van aanbieders van jeugdhulp of
uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering in ieder geval rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie;
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof,
ziekte, scholing en werkoverleg, en
e. kosten voor bijscholing van het personeel.
Artikel 6. Vertrouwenspersoon
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders een beroep kunnen doen op een
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich gedurende de procedure desgewenst kunnen
laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Artikel 7. Betrekken ingezetenen
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid betreffende jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met
betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.
2. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid
voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming
over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning
om hun rol effectief te kunnen vervullen.
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
4. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het tweede en derde lid.
Artikel 8. Nadere regels
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het bepaalde in deze verordening.
Artikel 9. Indexering
Het college kan jaarlijks per 1 januari de bedragen, neergelegd in de op deze verordening berustende
nadere regels, verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het
Centraal Bureau van de Statistiek.
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp gemeente Huizen.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 september 2014,
de griffier,

de voorzitter,
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