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1) Is het mogelijk analoog aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een artikel toe te voegen aan de 

verordening Jeugdhulp waarin de mogelijkheid wordt geboden aan cliënten en/of hun wettelijke 

vertegenwoordigers om zelf een persoonlijk plan in te dienen? 

 

Antwoord 1: 

Het plan is een gezamenlijk product van ouders en/of de jeugdige en het JGT. het uitgangspunt is dat er gesproken 

wordt met ouders en/of jeugdige en niet over. Het plan is de basis voor de eventuele toekenning van individuele 

voorzieningen.  

 

2) Wat wordt bedoeld met ‘college draagt zorg voor’ in art. 2.1? Moet dat niet zijn ‘College is verantwoordelijk 

voor’?  

 

Antwoord2 : 

De gemeente is vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Met artikel 2.1 van de verordening wordt 

aangegeven dat het college zorg moet dragen voor (het instellenvan) het JGT ingesteld.  

 

3) Welke inhoudelijke zaken wil/zal het college in navolging van art. 3.2 in nadere regels specificeren? 

 

4) Welke inhoudelijke zaken wil/zal het college in navolging van art. 4.2 in nadere regels specificeren?  

Antwoord 3 + 4: 

Op dit moment wordt bezien of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie  EED ( op verzoek van het onderwijs) aangewezen kan 
worden als vrij toegankelijk. Zodat niet elke aanvraag voor EED via het JGT hoeft te worden afgehandeld.  Zo kan het 
zijn dat er in het overgangsjaar mogelijk een aantal dit soort onderdelen aan het licht komt, waar het te bureaucratisch 
blijkt om een voorziening toe te kennen als een individuele voorziening. Op dit moment is hier naast EED nog geen 
sprake van. 
 

5) Art 8. Geeft geen termijn aan waarbinnen cliënt een verslag ontvangt, uiterlijke termijn volgens de toelichting 

is 8 weken analoog aan de Wet bestuursrecht. Is het mogelijk deze termijn gelijk te trekken met de 

Verordening Maatschapplijke Ondersteuning welke een termijn van 6 weken hanteert waarbinnen het verslag 

wordt ontvangen door cliënt?  

 

Antwoord 5: 

Het is een bewuste keuze (van alle gemeenten in Holland Rijnland) om geen termijn te noemen. De achterliggende 

gedachte is dat er tot een gezamenlijk (met ouders en/of jeugdige) plan moet komen. Het is per casus afhankelijk. 

Echter is de termijn van acht weken analoog aan de Algemene wet bestuursrecht leidend. Dit geldt eveneens bij de 

besluitvorming binnen de Wmo. 

 

6) Welke nadere specificaties wil het college aanbrengen zoals mogelijk wordt met art. 4.2? 

 

 

 

 

 

 

 



Antwoord : 

Zie antwoord 3 + 4 

 

7) Art. 6.1: is het wenselijk hier een termijn toe te voegen? 

 

Antwoord 7: 

Zie antwoord 5. Het is een bewuste keuze (van alle gemeenten in Holland Rijnland) om geen termijn te noemen. De 

achterliggende gedachte is dat er tot een gezamenlijk plan moet komen. Echter is de termijn van acht weken analoog 

aan de Algemene wet bestuursrecht leidend. Dit geldt eveneens bij de besluitvorming binnen de Wmo. 

 

8) Hoe wordt concreet invulling gegeven aan het omgaan met persoonskenmerken (art. 7.a)?  

 

Antwoord 8: 

Naast alle huidige wetgeving en bestaande regels betreffende privacy komt er voor het eind van het jaar een privacy 

protocol. Er is regionaal een werkgroep opgesteld waarin een aantal juristen is vertegenwoordigd. Deze werkgroep is 

op dit moment bezig met de ontwikkeling van het protocol. 

 

9) De opsomming in art. 9.2.c is nu limitatief er kan meer van invloed zijn dan de drie hier genoemde zaken, kan 

hieraan toegevoegd worden ‘andere persoonskenmerken’?   

 

Antwoord 9: 

Artikel 7 geeft de inhoud van het gesprek weer, artikel 9 geeft aan wat er n.a.v. het gesprek in het verslag moet 

komen. Uiteraard is dit niet limitatief omdat verslag ook het plan kan zijn (zie toelichting). Hiernaast geeft  artikel 8 aan 

dat ouders en/of jeugdige het verslag nog kunnen aanvullen indien gewenst. Het verslag is op hoofdlijnen en 

vervolgens komt er een plan. In het plan wordt alles meegenomen. De jeugdwet geeft aan dat er rekening moet 

worden gehouden met de opsomming uit artikel 9.  

 

10) In art. 11.1 wordt gesproken over jeugdigen en/of ouders, moet hier niet de toevoeging en/of overige 

wettelijke vertegenwoordigers (Bijv. in geval van overleden van beide ouders of anderzins) worden 

toegevoegd? ( En zo ja dan een check vwbt de overige artikelen.) 

 

Antwoord 10: 

Nee dat hoeft niet. Omdat in de begripsbepaling van de  Jeugdwet is beschreven dat dit onder het begrip ouder valt. 

(zie bijlage 1 pagina 27) 

 

11) Kan het college aangeven welke nadere (inhoudelijke) regels zij wil/zal stellen bij art. 14.2? 

12) Kan het college aangeven welke (inhoudelijke) nadere regels zij wil/zal stellen bij art. 14.3? 

 

 

Antwoord 11+ 12: 

Het college maakt nadere regels  betreffende de hoogte en de voorwaarden voor pgb. Conform de jeugdwet. Deze 

nadere regels  zijn nog in ontwikkeling, echter zodra het concept gereed is zal het college deze ter informatie aan de 

raad verstrekken. 

 

13) Wat bedoeld het college met ‘voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening’ in art. 23.2? 

Betekent dit niet impliciet dat het college ten aanzien van de hele verordening die betrekking heeft op de 

uitvoering nadere regels kan stellen? Hoe gaat het college hier invulling aan geven? Wat wordt verstaan in dit 

geval onder voor zover noodzakelijk? 

 

Antwoord 13: 

Het college stelt conform de verordening jeugdhulp nadere  regels betreffende EED, pgb en meedezeggenschap. 

Artikel 23 lid 3 van de verordening regelt dat indien tijdens de uitvoering blijkt dat dit niet voldoende is er nog nadere 

regels kunnen worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering van deze verordening. Op dit moment is dat (naast de 

hier boven genoemde onderwerpen) nog niet aan de orde. Hierboven genoemde nadere regels  zijn nog in 

ontwikkeling. Gedurende de afgelopen periode hebben wij steeds met uw raad de dialoog gezocht over de Drie 

Decentralisaties en u geïnformeerd. Dit zullen wij ook doen bij het opstellen van de nadere regels. Omdat het 

uitvoeringsregels betreft worden  deze vastgesteld door het college. Mocht er aanleiding zijn om deze regels te 

wijzigen dan is dat op korte termijn mogelijk via een collegebesluit. Hierdoor is het mogelijk om de uitvoeringregels 

snel te wijzigen indien de uitvoeringspraktijk daarom vraagt. 

 

14) Welke nadere afspraken (in de toelichting wordt gesproken over voorwaarden) wil/zal het college maken met 

huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en de zorgverzekeraars in navolging van art. 23.3? 

 



Antwoord 14: 

Het college maakt op dit moment (op het gebied van de 3D’s) een samenwerkingsagenda met de huisartsen van 

Leiderdorp. Een afgevaardigde van de HAGRO Leiderdorp is ook betrokken bij de proeftuin JGT. Hiernaast worden er 

regionaal afspraken gemaakt met medisch specialisten, jeugdartsen en de zorgverzekeraars 

 

15) In de verordening wordt niets geregeld over gegevensuitwisseling tussen instanties. In de beantwoording van 

de inspraak wordt aangegeven dat het college dit gaat doen bij de  contractafspraken.  Wat gaat het college 

inhoudelijk doen?  Daarnaast wordt aangegeven terug te vallen op de privacywetgeving  Hoe verhoudt deze 

wetgeving zich dat tot de contractafspraken? 

 

 

Antwoord 15: 

Zie antwoord 8. Naast alle huidige wetgeving en bestaande regels betreffende privacy komt er voor het eind van het 

jaar een privacy protocol. Er is regionaal een werkgroep opgesteld waarin een aantal juristen is vertegenwoordigd. 

Deze werkgroep is op dit moment bezig met de ontwikkeling van het protocol. 

 

16) Hoe gaat invulling worden gegeven aan de relatie tussen een medisch behandelplan en het jeugdplan? In de 

inspraak wordt erkent dat dit punt van discussie is. Wanneer kan de raad een eenduidige lijn / oplossing van 

deze discussie verwachten en wat betekent dit eventueel voor de verordening?  

 

Antwoord 16: 

Dit kan niet in de verordening geregeld worden. In de praktijk kan het voorkomen dat er naast een gezinsplan ook een 

medisch behandelplan is voor een kind.  

 

17) Er wordt gepleit in de inspraak om de behandeling van een jeugdige soms tot uiterlijk 23 jaar te laten 

doorlopen. Het college geeft aan dat de grens 18 jaar is en men dan naar de volwassen zorg over moet 

stappen. Ziet het college hier nog enige mate van flexibiliteit als het in belang van cliënt is dat behandeling 

wordt voortgezet?  

 

Antwoord 17: 

Het college pleit voor een nauwe samenwerking met het (nog in te stellen) Sociaal Team Leiderdorp. Hiernaast geeft 

de wet de ruimte om in sommige uitzonderlijke gevallen de hulpverlening tot 23 jaar voort te zetten. Het college gaat 

uit van de professionaliteit van de hulpverleners. In die uitzonderlijke gevallen waar voortzetting van de hulpverlening 

(binnen de jeugdhulp) moet worden voortgezet zal het college binnen de wettelijke kaders de mogelijkheden bekijken.  

 
 

18) Leiden en Leiderdorp trekken gelijk op voor wat betreft de uitvoering en verordening. Oegstgeest en 

Zoeterwoude zijn royaler richting hun bewoners voor wat betreft gespecialiseerde jeugdhulp. Heeft dit 

consequenties voor het regionale verzekeringsmodel en dotaties richting de verschillende gemeenten? Zo ja, 

welke? Wie houdt toezicht op de verdeelsleutel van dit  model?  

 

Antwoord 18: 

In iedere gemeente in Holland Rijnland heeft zich (middels het Portefeuillehouders overleg Sociale agenda Holland 

Rijnland en het Bestuurlijk overleg Leidse regio) gecommitteerd) aan de verordening jeugdhulp. De Rijnstreek heeft 

echter gekozen voor een 3D verordening, waarin de verordening jeugdhulp een bouwsteen is geweest. 

   

19) Waar zitten volgens het college de grootste financiële risico’s bij de uitvoering van de verordening Jeugdhulp?   

 

Antwoord 19: 

Zoals in de risico paragraaf bij de begroting is opgenomen, is het college van mening dat het grootste financiële risico 

bij het pgb ligt.  



  

 


