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Verordening Jeugdhulp
In februari ‘22 heeft de gemeenteraad de 
nieuwe verordening Jeugdhulp vastgesteld. Dit 
was nodig om:

•De juiste zorg op de juiste plek te kunnen 
bieden, nu en in de toekomst;
•Meer duidelijkheid te bieden aan inwoners en 
professionals;
•Meer grip te krijgen op de stijgende kosten.

De modelverordening van de VNG heeft als 
basis gediend.



Nadere regels
Bij de verordening horen nadere regels. 

•Collegebevoegdheid.

•Toezeggingen: 
- Betrekken van de Adviesraad Wmo & 

Jeugd          bij het opstellen van de nadere 
regels 

- Nadere regels ‘Draaglast en draagkracht’ 
bespreken met de raad. Én:
- Hierbij het BMC rapport 'Draagkracht: de 
zelfredzaamheid voorbij!’ te gebruiken



Nadere regels
• De concept nadere regels zijn uitvoerig 

besproken met: 
- collega's (waaronder juristen) van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Stichting 
Jeugdteams ZHZ. 
- de interne Juridische Adviesgroep 
Regelgeving (JAR) 
- de Adviesraad Wmo & Jeugd ZHZ en het 
Ouderplatform ZHZ

Planning: eind september vaststelling nadere 
regels ‘draaglast en draagkracht’ door college.



Draaglast en draagkracht

BMC: Draagkracht: de zelfredzaamheid voorbij! 



Stellingen



Stelling 1

Er is altijd potentieel voor het inzetten van 
draagkracht (competenties, sociaal kapitaal, 
ondersteunende condities) bij het 
aanpakken van problemen, ook bij zeer 
kwetsbare mensen.



Stelling 2

Als er vanwege prioritering gekozen moet 
worden, dan gaat versterking van de  
draagkracht voor vermindering van de 
draaglast.



Stelling 3

Draaglast en draagkracht kunnen fluctueren 
in de loop der tijd. Een beschikking mag 
daarom voor maximaal zes maanden 
afgegeven worden. 



Stelling 4

Het is belangrijker dat een inwoner blij is met 
zijn/haar perspectiefplan en zich eigenaar 
van het plan voelt dan dat een 
jeugdprofessional volledig achter het 
perspectiefplan staat.



Vragen?
Opmerkingen?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

