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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Anne Braakman/Herman de Ruiter / registratienr.:  

24 april 2015 

A.J.M. Braakman 

0224 – 210 588 

Verordening jeugdhulp 2015 

Sociaal Domein 

15.009553 

 

 

Samenvatting 

In 2014 heeft u de verordening jeugdhulp 2015 vastgesteld.  Hierin zit een aantal omissies. Deze 

technische tekortkomingen zijn nu aangepast. Ook heeft het familiegroepsplan een plek gekregen in 

de verordening. 

 

Voorgesteld besluit 

- de verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015 - 2 vast te stellen. 

- de verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015 in te trekken. 

 

 

Financiële gevolgen 

Er zijn geen financiële gevolgen door de vaststellen van de verordening 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

In 2014 heeft u de verordening jeugdhulp 2015 vastgesteld.  Hierin zit een aantal omissies. Deze zijn nu 

aangepast.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Vanaf 1 januari jl. geeft de gemeente uitvoering aan de taken van de Jeugdwet. De verordening 

geeft de kaders aan hoe deze taken worden uitgevoerd. In de beleidsregels en nadere regels, die 

door het college zijn vastgesteld zijn de kaders die de verordening geeft nader uitgewerkt, ten 

behoeve van de uitvoering. Deze treft u, ter informatie, als bijlage aan.  

 

 

2. Argumenten 

De wijzigingen zijn procedureel van aard. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:  

- In de verordening is ruimte gemaakt voor het familiegroepsplan.  Dit is opgenomen in artikel 5 

en artikel 6, lid 3.  

In een familiegroepsplan staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp 

nodig is, en wie die hulp geeft. Ouders, familieleden of andere directbetrokkenen kunnen een 

familiegroepsplan maken. Op deze manier kunnen zij meedenken en mee helpen aan een 

oplossing. 

Een jeugdige kan om allerlei redenen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij opgroei- en 

opvoedproblemen, zorg vanwege een beperking of psychische behandeling. De familie en 

het sociale netwerk krijgen in die situaties eerst de gelegenheid om samen een plan voor de 

hulpverlening te maken. Dit geldt ook als het kind of de jongere te maken heeft met 

jeugdbescherming. De ouders moeten dan wel het ouderlijk gezag hebben over hun kind. 

Een familiegroepsplan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en 

meer controle. Mensen in het sociale netwerk zijn overigens niet altijd familie; het is ook 

mogelijk bijvoorbeeld een leraar, bevriende buur of wijkteam te betrekken. 

In het plan kan zowel hulp uit het eigen netwerk als professionele hulp beschreven worden. 

Direct betrokkenen hebben het recht om zelf een plan te maken, maar het is geen plicht. Als 

zij geen plan maken, zal de professionele hulpverlening dat doen. 

- Daarnaast zijn de volgende technische aanpassingen verwerkt: 

a. Artikel 7: Verslag: het gespreksverslag kan tevens dienen als aanvraag. Hierdoor worden 

administratieve handelingen verminderd, zowel voor de cliënt als de gemeente.  De 

termijnen zijn afgestemd op de termijnen die worden gehanteerd in de Wmo. 

b. Artikel 10. Regels voor het pgb: het college wordt de bevoegdheid verleend nadere 

regels te stellen met betrekking tot de hoogte van het budget.  

c. Artikel 10: Advisering. In de modelverordening heeft de VNG dit artikel geschrapt. Wij 

stellen voor dit artikel toch te handhaven, omdat de wijkteams dit in de praktijk blijken te 

doen. 

d. Artikel 15. Betrekken van ingezetenen bij het beleid: wijziging opschrift en schrappen 

eerste lid, omdat uit vragen van gemeenten is gebleken dat verwarring is ontstaan door 

het opnemen van een facultatief lid over inspraak, terwijl de Jeugdwet specifiek vraagt 

om regeling van medezeggenschap van ingezetenen (de medezeggenschapsregeling 

hoort thuis in artikel 15 en de inspraakverplichting op grond van artikel 150 van de 

Gemeentewet dient te worden geregeld in de Inspraakverordeningen van gemeenten), 

en als uitvloeisel daarvan de vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot  

eerste tot en met derde lid. 

e. Artikel 17. Evaluatie: Wij stellen in de verordening op te nemen tweejaarlijks een evaluatie 

van het beleid te houden. 
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3. Financiën 

N.v.t.  

 

 

4. Risico's 

N.v.t.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2015, nr. ;  

gezien het advies van de commissie  Samenleving d.d. 9 juni 2015; 

 

 

besluit: 

- de verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015 - 2 vast te stellen. 

- de verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015 in te trekken. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


