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Geadviseerd besluit
1. Besluiten tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp gemeente Renkum 2021 onder 

gelijktijdige intrekking van de verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2019.

Toelichting op beslispunt
Om goed uitvoering te kunnen geven aan de perspectiefnota en kadernota en goed aan te sluiten 
op de regionale inkoop Jeugd in juli 2020, is de verordening Jeugd geactualiseerd (voor de 
verordening, zie bijlage 1 Verordening Jeugdhulp 2021). 

Er is bij het opstellen van de nieuwe verordening geen was-wordt-tabel opgesteld. Reden hiervoor 
is dat er zoveel wijzigingen doorgevoerd zijn, dat een was-wordt-tabel onvoldoende overzicht zou 
geven. In plaats daarvan is er een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen (zie bijlage 2 
Overzicht belangrijkste wijzigingen verordening jeugdhulp 2021). De modelverordening van de VNG 
is als basis gebruikt voor de verordening.

Beoogd effect
Met het vaststellen van de verordening Jeugd gemeente Renkum 2021, brengt u uw dienstverlening 

met betrekking tot jeugdhulp in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de 

ambities zoals omschreven in de perspectiefnota en de kadernota.

Kader
In de lijn van de perspectiefnota, de kadernota sociaal domein en de regionale inkoop Jeugdhulp in 

juli 2020, is er een nieuwe verordening Jeugd opgesteld. 

Argumenten
Het vaststellen van een nieuwe verordening is noodzakelijk om aan te sluiten op de nieuwe inkoop 

2020 en in te zetten op de ambities zoals omschreven in de kadernota. Zo wordt met de nieuwe 

verordening ingezet op normaliseren, zorg zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig en goede 

kwaliteitseisen van de zorg. Zo zijn de kwaliteitseisen voor professionele aanbieders die ingekocht 

worden met een PGB, gelijk getrokken aan de kwaliteitseisen voor gecontacteerde aanbieders.

Kanttekeningen
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De wet- en regelgeving op gebied van Jeugd wordt door voornemens vanuit het rijk en rechterlijke 

uitspraken steeds verder ingekleurd. Dit zal steeds vaker vragen om een aanscherping/wijziging 

van de verordening. Dit kan betekenen dat op het moment dat deze verordening wordt 

aangenomen, de daarin opgenomen teksten door de werkelijkheid ingehaald zijn.

Draagvlak
De verordening Jeugdhulp is opgesteld in nauwe samenwerking met de teamleider en 

kwaliteitsmedewerker van het Sociaal Team, zodat deze goed aansluit op de praktijk. Ook 

consulenten en coaches zijn geraadpleegd.

De adviesraad sociaal domein heeft advies geleverd op de concept verordening. Dit advies en de 

reactie daarop van het college zijn als bijlage 3 en 3a bij deze stukken gevoegd. 

Aanpak/Uitvoering
Ter uitwerking van de geactualiseerde verordening worden er nadere regels opgesteld, die later, in 

navolging van het vaststellen van de verordening, aan het college wordt voorgelegd en ter 

kennisgeving met de gemeenteraad wordt gedeeld.  

Communicatie
De Verordening wordt gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl en treedt op de dag van

bekendmaking in werking. Dit zal medegedeeld worden in de Rijn en Veluwe. Voor inwoners wordt 

een infographic gemaakt met informatie over de verordening.

Financiële consequenties
Met:

 het waar mogelijk en passend zoveel mogelijk inzetten op de eigen kracht van inwoners;
 de inzet op “zorg zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig” en dorpsgericht werken, 

waardoor wij beter in staat zijn om jeugdige en/of hun ouders laagdrempeliger te 
ondersteunen, onder andere met de inzet van Renkum voor Elkaar;

Wordt ingezet op het reduceren van maatwerkvoorzieningen en behalen van de taakstellingen.

In de voor- en najaarsnota maken wij de budgettaire ontwikkeling inzichtelijk ten aanzien van de 
genoemde ontwikkelingen. 

Juridische consequenties
De verordening regelt onder andere de toegang tot de maatwerkvoorzieningen jeugd en de 

voorwaarden waaronder deze per beschikking kunnen worden toegekend. Tegen het besluit tot 

vaststelling van de nieuwe verordening staat geen bezwaar en beroep open; wel tegen de 

beschikkingen die daaruit voortvloeien.

WMO-aspecten
Met het opstellen van de verordening is op relevante aspecten afgestemd met de verordening 

Wmo. Hetzelfde zal gebeuren met de nadere regels.

Gezondheid
Het gaat met het vaststellen van de verordening Jeugd om de ondersteuning van onze (kwetsbare) 

inwoners.
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Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
N.v.t. 
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