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Verordening Jeugdhulp 

1. In de verordening wordt een aantal keer aangeven dat het college nadere regels gaat 

opstellen.  Hoe gaat het college hier invulling aan geven?  

 

Antwoord 1 

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

meedezeggenschap. Artikel 23 lid 3 van de verordening regelt dat er, ten behoeve van de 

uitvoering van deze verordening, nog andere nadere regels kunnen worden opgesteld. Op dit 

moment is dat (naast de hier boven genoemde onderwerpen) niet aan de orde. De hierboven 

genoemde nadere regels zijn nog in ontwikkeling. Gedurende de afgelopen periode hebben wij 

steeds met uw raad de dialoog gezocht over de 3D’s 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. 

 

2. Na het lezen van de inspraaknotitie  bekruipt mij het gevoel dat de reacties vooral 

praktisch/uitvoerend van aard zijn. Hoe zijn de inspraak procedures uitgezet? 

 

Antwoord 2 

In de voorbereiding op de verordening is uitvoerend gesproken met jeugdhulp aanbieders, ouders 

en jeugdigen (16+).  Zij hebben hun reactie gegeven en deze zijn meegenomen in de inspraak 

reactie. En waar nodig is de verordening aangepast. De meeste inspraak reactie komen voort uit 

de onzekere situatie die de nieuwe wet met zich meebrengt. We hebben met de inspraak notitie 

gepoogd om deze vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. 

 

3. Wat zijn de wettelijke kaders waar de verordening nu (gelukkig) aan voldoet, ondanks het 

ontbreken van enkele wezenlijke componenten zoals pgb?  

 

Antwoord 3: 

De Jeugdwet schrijft in artikel 2.9 voor dat de gemeenteraad per verordening regels opstelt over: 

• de door het college te verlenen individuele voorzieningen; 

• de door het college te verlenen overige voorzieningen; 

• de voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening, de wijze van 

beoordeling en de afwegingsfactoren daarbij; 

• de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 

afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 

ondersteuning, werk en inkomen; 

• de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt 

vastgesteld; 



• de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of pgb, 

alsmede misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 

Er is voor gekozen om de verordening op bovengenoemde punten extra te laten controleren. 

Landsadvocaat pels Rijcken heeft hier een juridische controle op uitgevoerd. En geconcludeerd 

dat de verordening voldoet aan de wettelijke eisen.  

 

2. Programma Jeugdhulp 

 

4. Hoe gaat het college regie voeren als financieel account houder? Er wordt veel gesproken 

over vrije toegang, laagdrempelig, etc. Hoe zit het met de beheersbaarheid 

budgetbewaking, de open einde regeling? Ontwikkelt Leiderdorp ook een eigen risico 

paragraaf en wat is de status ervan? Wat is het risico t.a.v. het programma door het feit dat 

de verordening nog niet is vastgesteld? 

 

Antwoord 4: 

Even als in alle gemeenten in Nederland, loopt Leiderdorp risico’s . Leiderdorp heeft deze risico’s 

in kaart gebracht in een risicomatrix. Deze risicomatrix zal binnenkort in het college worden 

besproken, waarna ze als leidraad/sturingsmechanisme/ regie element  wordt gebruikt om de 

risico’s zo veel te managen. In de risicomatrix zijn ook de beheermatregelen opgenomen.  

 

5. Er staat in het programma dat e.e.a. niet als een bestek wordt omschreven. Hoe wordt er 

dan wel aanbesteed? 

 

Antwoord 5 

Er is meer sprake van een inkoop dan een aanbesteding.  Aangezien het Regionaal Transitie 

Arrangement (RTA) redelijk bepalend is voor met welke aanbieders er contracten worden 

afgesloten.  Deze worden minimaal tot 31-12-2015 afgesloten, maar het valt niet uit te sluiten 

dat tijdens de contractonderhandelingen er afspraken tot 31-12-2016 worden gemaakt. 

  

6. Er wordt aangegeven dat de geplande (en gewenste) evaluatie eigenlijk veel te vroeg komt. 

Het administratieve- en organisatorisch proces kost jaren en loopt daarmee ver achter op 

de werkelijkheid van implementatie. Hoe wenselijk is die evaluatie en is die niet 

praktischer te regelen? Aan de ene kant willen wij natuurlijk keuzes qua inkoop en 

aanbesteding, aan de andere kant is  een zorgvuldig proces en voldoende tijd ook 

belangrijk.  

 

Antwoord 6 

Gegeven de situatie is het niet anders dan dat we op korte termijn moeten evalueren. 

We zullen de komende jaren diverse evaluatie momenten hebben in het gehele traject.  De 

evaluatie in 2015 is vooral gericht op de inkoop ten behoeve van 2016. 
 

 


