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Terugblik besluitvorming 

•  Besluitvorming raad 
–  Beleidskader Wmo en Jeugd 
–  Beleidsplan Jeugd, addendum bij beleidsplan Wmo 
–  Verordening Wmo en Jeugd 
–  Centrumregeling Jeugd 
–  Veilig Thuis 
–  RTA Jeugd 
 

•  Collegeniveau 
–  Diverse besluiten rondom inkoop, AMKH, Innovatiebudget 
–  Sluitstuk: nadere regels Wmo (oude en nieuwe taken) en Jeugd 
 
 



Waarom nadere regels? 

•  Verordening = processtuk op hoofdlijnen:   
“welk proces kan de burger verwachten als deze om ondersteuning 
vraagt bij de gemeente?” 
 

•  Hoofdlijnen vragen om uitwerking: 
–  Vb1: verordening maakt second opinion mogelijk, uitwerking nodig om te kunnen 

uitvoeren 
–  Vb2: raad geeft op hoofdlijnen kaders voor pgb, uitwerking nodig om te kunnen 

uitvoeren 
 

•  Nadere regels collegebevoegdheid: geven flexibiliteit 
 

•  Nadere regels bevatten couleur locale 



“Klaar voor de start” op 1-1-2015 

•  Naast vaststellen beleid en uitvoeringskaders ook: 
–  Organisatie van de uitvoering 
–  Brieven, beschikkingen, format ondersteuningsplan 
–  Communicatiematerialen 
–  Procesafspraken, wie doet wat wanneer 
–  Samenwerkingsafspraken  

(met zorgpartijen, ketenpartners en gemeenten) 
–  Bouwen en implementeren ICT  
–  Nodig voor het dagdagelijkse uitvoeren van de nieuwe taken! 



Uitgangspunten 

•  2015: transitiejaar (continuïteit en eerste vernieuwingen 
hand in hand) 

•  Bestaande en nieuwe aanbieders 
•  PGB (trekkingsrecht) en ZIN 
•  Toegang bij de gemeente 
•  Loslaten protocollen oude systeem 
•  Transformatie 2015 en verder 



Welke nadere regels? 

Nadere regels mogelijk maar niet opgenomen: 
•  kosten algemene voorzieningen 

nu geen regel nodig geacht. Wel aandacht voor stapelingseffecten; 
monitoring 

•  Kwaliteitseisen 
geen nieuwe nadere regels nodig, wel bundeldocument met alle 
gestelde kwaliteitseisen (bijv. inkoop) 

•  Meldingsregeling calamiteiten en geweld 
Deels wettelijk geregeld, deels nog in onderzoek (in concept gereed) 

•  Waardering mantelzorgers  
Volgen in overleg met stakeholders, gereed voor 10 november (dag van 
de mantelzorg) 
Breed mantelzorgbeleid prioritair 



Welke nadere regels? 

Nadere regels geformuleerd over: 
•  Vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp 
•  Second opinion en klachtregeling 
•  Periodiek onderzoek en nazorg 
•  Beoordeling van de aanspraak  
•  Regels voor PGB 
•  Regels voor eigen bijdrage 
•  Controle gebruik en bestedingen  
•  Betrekken burgers bij beleid  



Vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp 
 

Artikel 9 (Jeugd) 
 
Onderscheid tussen  
•  individuele voorzieningen (“indicatiestelling”, denk aan 

ambulante begeleiding en behandeling, begeleid wonen, 
pleegzorg) en  

•  overige voorzieningen (ook zonder indicatie of interventie 
gemeente toegankelijk, denk aan opvoed- en 
opgroeiondersteuning, clientondersteuning, lichte 
ondersteuningsvormen) 



Second opinion en klachtregeling 
 

Artikel 3+4 (Jeugd, Wmo) 
 
•  Second opinion bij interne partij (coördinator, 

kwaliteitsmedewerker etc) of externe deskundige 
(andere gemeente of andere deskundige) 

•  Wens klant staat voorop 
•  Klachtregeling verschilt per gemeente 



 
 



Periodiek onderzoek en nazorg 
 

Artikel 5 (Jeugd, Wmo) 
 
•  In principe looptijd indicatie 3 jaar 
•  Langer of korter mogelijk, als omstandigheden daar 

aanleiding toe geven 
•  Betekent dat men regelmatig gezien wordt en veranderingen 

gemonitord worden 
•  Nazorg: ter beoordeling consulent in ondersteuningsplan, 

familiegroepsplan 



Beoordeling van de aanspraak 
 

Artikel 6-8 (Jeugd), artikel 6-10 (Wmo) 
 
•  Maatwerk, geen beoordelingskader a la CIZ 
•  Consulent bepaalt wat, aanbieder geeft vorm aan hoe 
•  Gebruikelijke Hulp 
•  Algemeen gebruikelijk 

à Grootste vernieuwing in 2015 
à Waarborg voor burger: zorgvuldig tweezijdig proces, 

deskundigheid toegang, rol professionals 
 



Regels voor PGB 
 
 
 
 
 

Artikel 10-13 (Jeugd), Artikel 13-17 (Wmo) 
 
•  Voorwaarden en weigeringsgronden 
•  Wijze van tariefbepaling 
•  Waaraan mag het PGB besteed worden? 
•  Hoe wordt het PGB uitbetaald? 



Regels voor de eigen bijdrage 
 
 
 
 
 

Artikel 15 (Jeugd), Artikel 32-34 (Wmo) 
 
•  Eigen bijdragen via CAK. 
•  Uitzondering : maatsch. opvang en vrouwenopvang. 
•  Voor bestaande Wmo-voorzieningen is kostprijs grondslag.  
•  Voor begeleiding: € 14 conform huidige praktijk. 
•  Demping eigen bijdrage-grondslag om wegvallen wtcg op te 

vangen. 



Controle op gebruik en bestedingen 
 
 
 
 
 

Artikel 15 (Jeugd), Artikel 18 (Wmo) 
 
•  Heeft met name betrekking op PGB 
•  Controle vooraf door SVB en gemeente 
•  Steekproef achteraf 
•  Terugvorderingsmogelijkheid 



Betrekken burgers bij beleid  
 
 Artikel 17 (Jeugd) 

 
•  Burgers intensief bij beleid betrekken 
•  (door-) ontwikkeling samen met formele adviesraden 
•  NB: bij Wmo vanuit bestaande situatie vaak al zaken 

vastgelegd. 

Betrekken	  burgers	  bij	  beleid	  	  



En nu: aan de slag! 


