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1. Bij agendapunt 5 wordt de raad gevraagd de verordening jeugdhulp 2022 vast te stellen. In de 

vergaderstukken wordt echter consequent over Visie Jeugdhulp ‘Samen Sterk voor Toekomst 

Jeugd(hulp) gesproken. 

Hoe moeten we dat zien?

De verordening jeugdhulp 2022 is een uitwerking van de visie “Samen Sterk voor Toekomst 

Jeugdhulp”. De vergaderstukken stonden onder de verkeerde titel op de agenda. Dit is reeds 

aangepast.

2. In artikel 4.3 wordt aangegeven dat een individuele jeugdhulpvoorzieningen alleen kan worden 

verstrekt indien er geen aansprak kan worden gedaan op ‘eigen kracht’. Bij de beoordeling wordt o.a. 

rekening gehouden met de draagkracht en de belastbaarheid van de ouders.

Wat wordt hier verstaan onder draagkracht? Is dat financiële draagkracht en hoe wordt dat 

afgewogen?

Onder draagkracht wordt verstaan dat de aanvrager instaat is om een PGB uit te voeren. Dit wordt 

beoordeelt door het jeugdteam. Hierbij wordt rekening gehouden met het Taken Kennis 

Vaardigheden (TKV) kader. VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo hebben een 10-puntenlijst 

pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst wordt.

3. In onder andere artikel 3.2. en 4.2 wordt aangegeven dat het college bevoegdheid heeft om vrij 

toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen in nadere regels te specificeren en individuele voorzieningen in 

nadere regels te specificeren en/of een deel daarvan als vrij toegankelijk te benoemen. 

Hoe zal dit in de praktijk gaan en welke bevoegdheid/rol heeft de raad daarin?

Het college geeft in de praktijk nader invulling aan het aanbod vrij toegankelijke hulp en 

specialistische jeugdhulp. Dit is een collegebevoegdheid.



4. In de nieuwe verordening wordt spoedeisend consequent vervangen door crisis (bijvoorbeeld artikel 

17).

Welke wijziging of gedachte licht ten grondslag aan deze aanpassing?

Crisis sluit beter aan bij de taal die binnen de jeugdzorg gebruikt wordt.

5. Het uitvoeren van de nieuwe verordening gaat een ander manier van werken vragen. Wij hebben de 

indruk dat met name het nieuwe Jeugdteam andere en extra taken krijgt zoals het outreachend 

werken. Daarnaast kennen we ook zorgen wat betreft personele capaciteit in de Jeugdzorg. 

Is het Jeugdteam vanaf 1/1/2022 op sterkte en competent om alle taken volgens de nieuwe 

verordening uit te voeren?    

Het college is in constant contact met het jeugdteam en is op de hoogte van de problemen rondom 

personele capaciteit. Tot nu toe geeft het jeugdteam aan dat ze nog steeds in staat zijn om de opdracht 

uit te voeren zoals afgesproken.


