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Wat moet geregeld zijn? 

Focuslijst Jeugd: 
•  Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend 

aanbod blijft bestaan – Regionaal Transitie Arrangement 
•  Toegang is op orde per 1.1.2015  
•  De gemeente is aangesloten op gedwongen kader;  

 -afspraken met RvdK, gecertificeerde instellingen, CORV 
•  De jeugdzorg is regionaal ingekocht voor 1.11.2014;  



Wat moet geregeld zijn? 

Vervolg Focuslijst Jeugd: 
•  Interne processen bij de gemeente functioneren; van beleid 

tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de organisatie 
•  Beleidsplan en verordening zijn vastgesteld (1.11.2014) 
•  Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling + privacy;  
•  AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) is ingericht; 
•  Gemeente heeft budget en aantallen jeugdhulp in beeld 
•  . 



Input raadssessies 

Bij behandeling beleidsplan Jeugd – februari 2014 
 
Voorjaar 2014: 
-  Sturen via de voorkant (keukentafelgesprek), - dialoog 
-  Integrale toegang (samenhang met Wmo, 18- en 18+) -meervoudig 
-  Burger meenemen in het proces 
-  Monitoring: wat is het effect van de gemaakte afspraken 
-  Democratisch proces: wat is het gevolg van mijn besluit? 

-  Wat vindt u verder belangrijk? 



Conceptverordening Jeugdhulp 

•  Modelverordening Jeugd van VNG. 
•  Praten met in plaats van praten over: zorgvuldig -

tweezijdig - proces. 
•  Ruimte voor aanpassingen op basis van ervaringen 
•  Integraliteit: >> dus aansluiting bij Verordening Wmo  
•  Bovenwettelijke bepalingen m.b.t. second opinion en 

opvolging.  
 



Conceptverordening Jeugdhulp 

Raad bepaalt op hoofdlijnen - uitwerking bij college 

–  Artikel 2 (Vormen van jeugdhulp) 
•  Raad bepaalt de vormen van jeugdhulp in hoofdlijnen. 
     Tot individuele voorzieningen behoren in elk geval: specialistische jeugdhulp, jeugdhulp 

met verblijf, pleegzorg, inzet door gecertificeerde instelling in het kader van drang.  
•  College stelt bij nadere regeling vast welke voorzieningen beschikbaar zijn.Artikel 13. 

(Inhoud beschikking) 

–  Artikel 12 (eigen bijdrage) 
•  Raad maakt eigen bijdrage voor algemene en individuele voorzieningen mogelijk, 

college werkt details uit. 
 

-  Artikel 14 (Regels voor PGB)  
•  Raad op hoofdlijnen, college de uitwerking 

 
  



Conceptverordening Jeugdhulp 

In verordening nadere uitwerking opgenomen: 

•  Artikel 4 tot en met 8: Toegang  jeugdhulp via de gemeente 
 Raad  legt procedure zelf vast in de verordening : procedure  is beschreven in meerdere 
artikelen (melding, vooronderzoek, gesprek en verslag), aansluiting  bij processtappen in 
verordening Wmo.: cliëntondersteuning en persoonlijk plan    
 Minder flexibel aan te passen dan als het op hoofdlijnen beschreven is. Biedt het burger meer 
bestendige procedrure.s. 

 
•  Artikel 14: Inhoud beschikking 

 In verordening staan de essentiële elementen van de beschikking, zowel voor ZiN als voor 
PGB.  
 Voordeel dat regeling burgers meer bestendigheid biedt, nadeel is dat er minder snel 
ingespeeld kan worden op voortschrijdend inzicht 

-  Artikelen 23 -29 Afstemming met andere voorzieningen:  
 naast Justitiedomein (verplicht) ook benoemd voor andere samenwerkingspartners    

     
 

  



 Overige voorbereidingen 

•  Uitwerking afspraken RTA in contracten met instellingen voor 1/11 
•  Opstellen uitvoeringsplan Jeugd 2015   
•  Besluitvorming invulling centrumregeling functie Maastricht  
•  Samenwerkingsafspraken/convenanten in voorbereiding:  

met Justitieel kader,  Onderwijs, huisartsen (voor 1/102014-1/1/2015). 
•  Lokale inrichting toegang - voor 1/1/2015 
•  Inkoopafspraken: 

•  Afspraken t.a.v. landelijke inkoop 
•  Bovenregionaal en regionaal (18 gemeenten Z-Limburg) 
•  Gezamenlijk met 6 gemeenten 
•  Lokaal – inrichten toegang, aansluiting basisvoorzieningen , opdrachtverlening 

partnerorganisaties 
 
 
 



Keuzes M-H 

Toegang 
•  Gesprek basis 
•  Gemeente heeft regie  
•  Noodsituatie? Crisisroute! 

>>>  toegang via huisarts, medisch specialisten en RvdK en justitieel kader 

 
Inzet passende ondersteuning 
•  Verantwoordelijkheidsladder 
•  Hervorming van voorzieningen 



Keuzes M-H 

Voorzieningen  
• Opgroei- en opvoedhulp 
• Begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging  en ondersteuning jeugd en 
jongeren met een psychische problemen en stoornissen, verstandelijke 
beperking en/of lichamelijke beperkingen 
• Uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 
• Residentiële jeugdzorg en Pleegzorg 
• Weekendopvang- vervoer, kortdurend verblijf (en respijtzorg) 
• Advies- en Meldpunt Huiselijke Geweld en Kindermishandeling 
• Crisishulp ; vertrouwenspersoon en collectieve belangenbehartiging 



Keuzes M-H 

Kwaliteit 
• Landelijke eisen – eisen gecertificeerde instellingen, hier sluiten we bij 
aan. 
• Basisnorm voorzieningen: veilig, doeltreffend, doelmatig, cliënt-gericht, 
afgestemd op reële behoeften en op vormen van zorg/hulp. 
 



Keuzes M-H 

PGB 
•  Ja, tenzij (collectieve voorziening, regie). 
•  Door eigen netwerk eveneens ja, tenzij (mantelzorg). 
•  Familiegroepsplan. 

•  Tariefdifferentiatie. 
Eigen bijdrage 
•  Inning via Cak: stapeling voorkomen, bij jeugd heel beperkt. 
•  Geldt voor alle individuele c.q. maatwerkvoorzieningen. 



Gegevensoverdracht 

•  Relevante groepen: 
•  - Cliënten met PGB< omdat gemeenten hen per 1 januari 2015 een 

aanbod in natura mogen doen.  
•  - Cliënten op de wachtlijst, waarmee gemeenten al in 2014 in de 

slag moeten om hen in 2015 van jeugdhulp te kunnen voorzien.  
•  3. Cliënten die eind december 2014 al wel ‘gezien’ zijn door BJZ of 

CIZ maar waarvoor de verwijzing of indicatie op 31 december 2014 
nog niet is afgegeven.  


