
Toelichting op de wijzigingen Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum

Op diverse plaatsen zijn de van toepassing zijnde jaartallen gewijzigd.

Op diverse plekken is het woord ‘burger’ vervangen door ‘inwoner’.

Artikel 1.

De omschrijving van ‘mijn plan’ is toegevoegd. ‘Mijn plan’ is de term die in de gemeente Renkum 

wordt gebruikt voor het hulpverleningsplan of plan van aanpak dat naar aanleiding van het 

onderzoek en het gesprek wordt opgesteld. Het verslag van het gesprek is in ‘mijn plan’ 

opgenomen. 

Artikel 2.

De indeling is aangepast aan de actualiteit en wat algemener gesteld. De specificering vindt plaats 

in het Besluit (conform lid 4).

Artikel 4.

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad hiervoor per verordening regels opstelt. De wijze 

waarop afstemming plaatsvindt tussen een individuele voorziening met andere voorzieningen op 

gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen wordt vastgelegd 

in het op te stellen handelingsplan.

In de nadere regels is hierover al vastgelegd in artikel 3 lid 1g dat het college  in het gesprek 

onderzoekt op welke wijze wordt afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, 

onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.

Artikel 6.

Aan lid 3 van dit artikel is twee maal achter ‘jeugdige’ toegevoegd ‘of zijn ouders’. Deze formulering 

is, met uitzondering bij dit artikel, consequent in de gehele Verordening doorgevoerd en wordt in de 

toelichting (onder artikel 1. Begripsbepalingen) nader uitgelegd. 

Artikel 10.

Dit artikel is toegevoegd, omdat de gebleken is dat het in voorkomende gevallen kunnen toepassen 

van de hardheidsclausule in de praktijk noodzakelijk is.

Artikel 9.

Dit artikel is in de Modelverordening van de VNG gewijzigd. Het opschrift is gewijzigd en het eerste 

lid is geschrapt, omdat uit vragen van gemeenten is gebleken dat verwarring is ontstaan dor het 

opnemen van een facultatief lid over ‘inspraak’, terwijl de Jeugdwet specifiek vragt om regeling van 

‘medezeggenschap’ van ingezetenen (de medezeggenschapsregeling hoort thuis in dit artikel en de 

inspraakverplichting op grond van artikel 150 van de Gemeentewet dient te worden geregeld in de 

Inspraakverordeningen van gemeenten).

Artikel 10

De gemeenteraad heeft op 30 november 2016 besloten dat de hardheidsclausule aan de 

Verordening wordt toegevoegd. 

Artikel 11.

Dit artikel is toegevoegd om een goede overgang te regelen tussen de oude en de nieuwe 

verordening.



Artikel 12.

Dit is het oorspronkelijke artikel 10.

Toelichting

Onder ‘Laagdrempelige toegang tot jeugdhulp via de gemeente’ is een taalkundige verbetering 

toegepast, evenals onder ‘toegang via de huisarts …. etc.’

Artikel 3.

De toevoeging van de zinsnede wordt hier verklaart

Artikel 9

De laatste alinea is geschrapt vanwege dezelfde reden dat de VNG-modelverordening is gewijzigd 

(zie toelichting bij artikel 9)

Artikel 10.

Dit uitleg over dit aan de Verordening toegevoegde  artikel.


