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Gemeenten kampen alle met (forse) tekoften op het gebied van jeugdhulp' De
afgelopen jaren zijn de tekorten steeds verder opgelopen. Er ligt een grote opgave
voor gemeenten om deze trend om te buigen en zo ook voor de toekomst de juiste
jeugdhulp voor onze inwoners te kunnen garanderen. Wij zien dit als een gezamenlijke
opgave van alle partners in het jeugdstelsel.

We kijken zorgvuldig naar de tarieven en nemen daarbij behalve uw brief ook
bovenstaande factoren in overweging. Ons inziens bieden de tarieven 2019 (= 2018 +
OVA op loonkosten) voldoende basis voor een goede uitvoering van jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Tot slot willen we zeker in gesprek blijven om nader te kijken naar de
tariefstelling vanaf 2020. Er is dan meer tijd om alle genoemde vraagpunten en
ontwikkelingen breder en dieper te verkennen en bespreken.
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Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2OL9-2O22
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert
gelet op de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 hieronder verder te noemen 'de ASV', de
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:
vast te stellen de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2Ot9-2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. ln deze regeling wordt verstaan onder:
- gecertificeerde instelling
-

jeugdhulp

-

jeugdhulpverlener

-

jeugdige

- jeugdreclassering

- kinderbeschermingsmaatregel

dat wat daaronder wordt verstaan in de Jeugdwet.
2. ln deze regeling wordt verder verstaan onder:
- actieplan: plan waarin de gecertificeerde instelling uiteenzet op welke wijze zij zich wapent tegen

omstandigheden, waaronder capaciteitsproblematiek, die de organisatie kwetsbaar maken voor
discontinuiteit in de dienstverlening, en hoe de continuiTeit van de dienstverlening en de wendbaarheid van
de organisatie wordt versterkt;
- exitplan: plan waarin de gecertificeerde instelling uiteenzet op welke wijze zij in het geval van

een volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten, dan wel vanwege een andere
oorzaak zoals surseance van betaling of faillissement, deze activiteiten zaloverdragen aan een andere

gecertificeerde instelling, waarbij de uitvoering van de wettelijke taken tot aan de overdracht wordt
geborgd;
- onderaannemer: een gecertificeerde instelling die gehouden kan worden om in opdracht en namens en

voor rekening en risico van een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde instelling
werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;
- wachttijd: van een wachttijd in de zin van het Normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

is

sprake als er meer dan 5 werkdagen verstr¡jken tussen de datum van de beschikking van de Rechtbank en
het eerste face-to-face contact met de jeugdige en/of de ouders.

Artikel 2. Doelgroep en subsidiabele activiteiten
1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie aan gecertificeerde instellingen
voor het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in het tweede lid ten behoeve van jeugdigen
ten aanzien van wie het college gehouden is voorzieningen op grond van de Jeugdwet te treffen.
2. Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten opgenomen in bijlage L, voor zover het

maatregelen betreft die zijn opgelegd na inwerkingtreding van deze regeling of waarvan de uitvoering na
inwerkingtreding van deze regeling is overgenomen van een andere gecertificeerde instelling.
3. Voor zover het betreft een gecertificeerde instelling die direct voorafgaand aan de

inwerkingtreding van deze regeling door middel van bekostiging door het college activiteiten als
bedoeld in het tweede lid uitvoerde, kan, met ingang van de datum waarop de daarvoor gesloten
rechtsgeldige overeenkomst of verleende subsidie van rechtswege of met wederzijdse instemming is
L

