
Overzicht belangrijkste wijzigingen verordening jeugdhulp 2021

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de oude verordening zijn als volgt:
 De beschikbare vormen van voorzieningen zijn in art. 2 t/m 4 geactualiseerd. 
 De toegangsprocedure (art. 5 t/m 9) sluit beter aan op de praktijk. Zo werd de 

toegangsprocedure in de oude verordening maar heel summier omschreven en verder 
uitgewerkt in het besluit Jeugdhulp. Omdat de toegangsprocedure juist een heel belangrijk 
aspect is, is deze nu uitgewerkt in de verordening. Ook is de procedure overeen gebracht 
met de praktijk. Zo staat in het oude besluit jeugdhulp dat er met “mijn plan” gewerkt wordt, 
terwijl er in de praktijk gewerkt wordt met een persoonlijk plan. Het persoonlijk plan bestaat 
uit twee delen, waarvoor het eerste deel (indien de inwoner daartoe in staat is) door de 
inwoner zelf ingevuld wordt. Dit staat nu omschreven in de verordening. 

 In artikel 10 zijn criteria opgenomen om voor een individuele voorziening in aanmerking te 

komen, waaronder eigen kracht. Eigen kracht is voor het eerst uitgewerkt in de 

verordening. Bij eigen kracht wordt de beoogde hulp tegen de draagkracht van de jeugdige 

en zijn ouders(/gezin) afgewogen. Wanneer sprake is van onvoldoende eigen kracht zal er 

gekeken worden naar een professionele oplossing. Bij eigen kracht gaan we uit van wat 

ouders zelf kunnen bieden, dat ze dat ook zelf (blijven) bieden. Het eventuele maatwerk dat 

vervolgens geboden wordt sluit beter aan bij de daadwerkelijk hulpvraag. Dit komt de 

kwaliteit van de hulp ten goede en voorkomt onnodige inzet van jeugdhulp.
 Zoals omschreven in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 2 sub b, kijken we bij een pgb en een 

vervoersvoorziening naast of ouders beschikken over eigen kracht, ook of het bieden van de 
hulp door ouders financiële problemen oplevert. Dit deden we voorheen niet. 

 In artikel 14 staan voorwaarden omschreven waar een budgethouder van een pgb aan moet 
voldoen. Reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat inwoners die een pgb willen 
aanvragen/beheren hier een bewuste keuze in maken. Een pgb beheren vraagt namelijk wel 
iets van jou en het is belangrijk daar bij stil te staan en zorgvuldig af te wegen of een pgb dan 
bij jou past.

 Aan artikel 15, lid 3, is toegevoegd dat het college voor een pgb voor niet-professionele hulp 
minimaal het wettelijk minimum loon vergoedt. In de oude verordening stond dit niet 
benoemd. 

 In artikel 16 stellen we kwaliteitsvoorwaarden aan hulpverleners die met een pgb worden 
ingezet. Voorheen waren hier helemaal geen kwaliteitsvoorwaarden voor. De kwaliteitseisen 
voor professionele hulpverleners trekken we gelijk aan de kwaliteitsvoorwaarden voor 
gecontracteerde aanbieders (hier zijn regionaal kwaliteitseisen voor opgesteld). De 
kwaliteitseisen voor niet-professionele hulpverleners staan omschreven in artikel 16, lid 3. Zij 
moeten bijv. een VOG aan het college overleggen. Reden van het opnemen van de 
kwaliteitseisen is dat we er beter op toe willen zien dat onze inwoners kwalitatief goede en 
veilige hulp krijgen. 

De volgende zaken worden in ieder geval nog verder uitgewerkt in nadere regels:
 In artikel 2 t/m 4 staat omschreven welke vormen van voorzieningen er beschikbaar zijn. In 

de nadere regels wordt verder uitgewerkt welke voorzieningen dit o.b.v. artikel 2 en 3 
precies zijn en door wie de voorzieningen worden aangeboden, zodat inwoners goed weten 
wat er waar beschikbaar is.

 In artikel 11 staat omschreven dat het college een pgb kan verstrekken, indien het 
beantwoorden van de hulpvraag leidt tot financiële problemen in het gezin. In de nadere 
regels wordt dan uitgewerkt hoe dit onderzocht wordt. In de lijn van het advies van de 
adviesraad zijn wij voornemens om te vragen of het bieden van de hulp leidt tot financiële 
problemen in het gezin. Hierbij werken wij op basis van vertrouwen. We nemen aan dat de 
inwoner de vraag eerlijk beantwoordt. Verder doen wij geen diepgaand onderzoek.



 Hetzelfde geldt voor de vervoersvoorziening lid 2 sub b. 
 In artikel 14, lid 2 staat omschreven over welke vaardigheden de budgethouder moet 

beschikken. In de nadere regels zal verder invulling gegeven worden aan hoe hierop wordt 
getoetst. 


