
Achtergrond  
Een nadere precisering van wat jeugdhulp is, is zowel in de Omdenknotitie als het Governance 
onderzoek van AEF als belangrijk actiepunt aangehaald. Voor de decentralisatie hebben gemeenten 
gezamenlijk een verordening opgesteld en laten vaststellen. Eenduidigheid in beleid als ook in 
regelgeving was, en ook is, nodig om het jeugdhulpstelsel in ZHZ goed te laten functioneren. 
 
Na de decentralisatie in 2015 zijn nieuwe inzichten ontstaan uit de praktijk en hebben zich 
beleidsontwikkelingen voorgedaan die vragen om het begrip 'jeugdhulp' nader te preciseren. 
Ouders/jeugdigen vragen om vormen van jeugdhulp, en jeugdzorginstellingen bieden soms hulp aan, 
waarbij het de vraag is of die hulp wel is wat de Jeugdwet en de gemeenten voor ogen hebben. De 
vraag om jeugdhulp groeit dusdanig dat gemeenten zich moeten beraden of de toegang tot en het 
aanbod zelf niet moet worden aangepast. 
 
In 2020 is met uitvoerders, gemeenteraden, cliëntvertegenwoordigers en ambtenaren gediscussieerd 
over de rafels van de huidige regels. De inzichten die daar zij opgehaald, vragen om verdere 
uitwerking. Duidelijkheid over waar uiteindelijk aanspraak vanuit de Jeugdwet op kan worden gemaakt 
is zowel voor de uitvoerders als de aanvragers wenselijk. Daarnaast zijn de gemeenten samen met de 
SOJ op dit moment bezig om vanaf 1 januari 2022 de inkoop van de jeugdhulp in de regio op een 
andere manier vorm te geven. Borgen van deze nieuwe inkoop met daarbij behorende (nieuwe) 
producten vraagt ook om aanpassing van de verordening.  
 
Omdat gemeenten aan de lat staan om koers en richting te geven aan de invulling van de 
jeugdhulpplicht, is er in gezamenlijkheid een projectleider aangesteld. Deze projectleider heeft een 
heldere opdracht die hieronder beschreven is.  
 
Op te leveren resultaat 
Een concept-verordening Jeugdhulp waarin duidelijk is verwoord wat onder jeugdhulp wordt verstaan 
en die past binnen de kaders van de nieuwe inkoop jeugdhulp vanaf 1 januari 2022 én leidraad is voor 
het handelen binnen de hele keten. Hierbij dienen er een aantal verschillende pakketten aangeboden 
worden (bijv. A, B en C) waarbij lokaal keuzes gemaakt kunnen worden over de afbakening van 
jeugdhulp, zodat deze aansluit bij de lokale situatie. 
 
Doel van deze werksessie 
De projectleider wil graag in gesprek met de Raad over de uitgangspunten die belangrijk zijn voor hen 
in het kader van de verordening. Voorafgaand daaraan zal zij een korte presentatie verzorgen en 
vragen beantwoorden. De input die opgehaald wordt, is belangrijke voeding bij het schrijven van de 
concept-verordening.  
 


