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Verordening Jeugdhulp 2022
Voorgesteld besluit
1. De verordening 'Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018' in te trekken.
2. De verordening 'Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2022' vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
De 'Verordening Jeugdhulp 2022' stelt kaders waarbinnen jeugdhulp in Hardinxveld-Giessendam
wordt aangeboden. De 'Verordening Jeugdhulp 2022' geeft per onderwerp de werkwijze hoe
Hardinxveld-Giessendam hiermee om gaat. De uitgangspunten van het sociaal domein zijn te lezen in
de Lokale Visie Sociaal Domein Deze uitgangspunten zijn de basis van het inrichten van de jeugdhulp
in Hardinxveld-Giessendam.
Binnen de gemeente zijn er verschillende verordeningen voor het Sociaal domein vastgesteld. Dit zijn
complexe documenten. Op dit moment is de gemeente bezig met de ontwikkeling van één oplegger
voor de verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein. Zo kan de raad in één opslag zien hoe
de gemeente omgaat met deze vragen en wat de regels zijn.
Als gemeente willen wij een inclusieve samenleving zijn, waarin iedereen mee kan doen. Regels zijn
er voor iedereen, voor de inwoners en de gemeente. De regels zorgen ervoor dat iedereen mee kan
doen. En dat zorg terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben.
Het vaststellen van een verordening is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Met het herzien van de
verordening jeugdhulp moet deze opnieuw vastgesteld worden
Beoogd effect
Door het aanpassen van de Verordening Jeugdhulp kan de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan
inwoners de juiste en passende hulp blijven bieden.
Argumenten
1.1 In artikel 3 tot en met 6 staat de afbakening van de Jeugdwet. Hierin wordt beschreven wanneer je
aanspraak kunt maken op passend onderwijs, langdurige zorg maatschappelijke ondersteuning en
wat valt onder de zorgverzekeringswet.
Door het kaderen van jeugdhulp worden alle betrokken partijen verplicht zorgvuldig te kijken naar
welke zorg passend is. Op deze manier blijft zorg beschikbaar voor de mensen die dit nodig hebben.
1.2 In artikel 12 wordt beschreven dat draagkracht en draaglast worden beoordeeld en meegenomen
in de zorg voor jeugdigen. De gemeente wil dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht
functioneren.
De landelijke, regionale en lokale trends laten ons zien dat de vraag naar zorg groeit, de financiële
middelen en personele inzet slinken daarentegen. Het ziet er niet naar uit dat dit de komende jaren
gaat veranderen. Daarom willen wij onze inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig laten participeren.

1/2

Wanneer dit niet lukt kijken we met elkaar hoe we kunnen helpen naar zelfredzaamheid en autonomie.
Mocht er dan nog steeds hulp nodig zijn dan verrichten we maatwerk om de juiste zorg aan te kunnen
bieden. Hierdoor zal er op termijn minder beschikte zorg nodig zijn.
1.3 In artikel 19.4 van de verordening staan de regels m.b.t. het gelijk trekken van de kwaliteitseisen
van het Persoonsgebonden Budget(PGB) en Zorg In Natura(ZIN). Hierdoor kan fraude voorkomen
worden en het zorgt voor de borging van het krijgen van kwalitatieve hulp.
Door meer inzicht en grip te krijgen op geboden zorg worden frauduleuze handelingen op het gebied
van PGB voorkomen. En krijgen de inwoners van Hardinxveld-Giessendam de hulp die zij nodig
hebben en waar voor betaald wordt
Kanttekeningen
1.1 Door het niet vaststellen van de 'Verordening Jeugdhulp 2022' sluit de lokale regelgeving niet
meer aan wettelijke kaders van de wet Jeugdhulp.
Door de lokale regelgeving en wettelijke kaders zal er meer grip ontstaan op financiën. Personele
inzet zal in hoeveelheid afnemen doordat er regels zijn voor het bieden en ontvangen van kwalitatieve
zorg. Het gevolg is dat de juiste hulp aan de juiste mensen geboden kan worden.
1.2 Verordening is gebaseerd op scherpere kwaliteitseisen en toegang naar hulp
Door uitvoering van deze verordening zal de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken krijgen met
weerstand van zorgbehoevenden en gecertificeerde instellingen omdat andere kwaliteitseisen aan de
aanbieders worden gesteld. Door de regels in de verordening kan elke partij terugvallen op zijn/haar
verantwoordelijkheid.
Financiële informatie
N.V.T.
Participatie
N.V.T.
Communicatie
Na de vaststelling van de 'Verordening Jeugdhulp 2022' door de gemeenteraad zal de oude versie
ingetrokken worden en wordt de nieuwe verordening gepubliceerd.
Vervolg
Er wordt een training gegeven aan het sociaal team m.b.t. tot de uitvoering van de herziene
verordening. We zullen als gemeente mogelijke wetswijzigingen volgen en zo nodig onze verordening
aanpassen.
Openbaar
Ja
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Verordening Jeugdhulp 2022 Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beantwoording technische vragen SGP-fractie
Beantwoording technische vraag PvdA-fractie
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