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Zaaknummer: 
2014/86540 
Referentie:      
2014/86881 

Raadsvergadering 28 oktober 2014  agendapunt 13       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 oktober  2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: dhr. B.J. Deems 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 860 
E-mail adres:                b.j.deems@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Verordening jeugdhulp gemeente Tynaarlo (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
De verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De verordening zorgt dat een aantal regels vanuit de jeugdwet worden vastgelegd. Deze regels 
hebben betrekking op; 

• over de door het college te verlenen individuele voorzieningen;  
• over de door het college te verlenen overige voorzieningen;  
• over de voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening, de wijze van 

beoordeling en de afwegingsfactoren daarbij;  
• over 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;  

• over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget (hierna: pgb.) wordt 
vastgesteld;  

• over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of pgb. 
alsmede misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De wettelijke kaders 
hiervoor zijn geborgd in de nieuwe Jeugdwet welke vanaf 1 januari 2015 van kracht is. In artikel 2.9 
van de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten voor 1 november 2014 een verordening hebben 
vastgesteld. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen voor de uitvoering van de 
jeugdwet 
 
Wat ging er aan vooraf 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele keten van jeugdhulp. De basis 
hiervoor vormt de reeds vastgestelde nieuwe Jeugdwet.  De gemeente Tynaarlo geeft hier 
gezamenlijk met de 11 andere gemeenten in Drenthe, binnen de Drentse pilot Jeugd, vorm en inhoud 
aan. Dit vanuit; 
 
• Een gezamenlijke Drentse visie ‘ Als jeugd en toekomst tellen”  (Door de raad vastgesteld op 17 

april 2012) 
• Gezamenlijke kaders en uitgangspunten voor de continuïteit van zorg, gekoppeld aan de 

gewenste transformatie, voor de periode 2014 -2016 in het Regionaal Transitie Arrangement (door 
de raad vastgesteld op 26 oktober 2013) 
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• Gezamenlijke inhoudelijke wederzijdse afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders  een 
eerste uitwerking van de intergemeentelijke samenwerking rondom de jeugdhulp(o.a. rond 
financiën en inkoop) via met Transformatieplan jeugdhulp (door het college vastgesteld op 24 juni 
2014) 

 
Daarnaast zijn er in de afgelopen periode besluiten genomen over o.a. 

- Borgen van de verschillende taken van het huidige Bureau jeugdzorg 
- Vaststellen van de regionale kaders t.b.v. het lokaal beleidsplan jeugd (kadernota jeugd) 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De verordening is ter advies voorgelegd aan de Wmo adviesraad . De Wmo adviesraad heeft een 
positief advies afgegeven.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De wettelijke kaders 
hiervoor zijn geborgd in de nieuwe Jeugdwet welke vanaf 1 januari 2015 van kracht is. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd regio Drenthe. 
(vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 2013) 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

 


