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Onderwerp

Nadere regels Jeugdhulp 2020

Voorstel

1. De Nadere Regels Jeugdhulp 2020 vast te stellen.
2. De Nadere Regels Jeugdhulp 2018 per l januari 2020 in te trekken.
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

In de vergadering van 13 november 2019 heeft de Raad de verordening Jeugdhulp2O2O
vastgesteld. Naar aanleiding van dit besluit zijn ook de Nadere Regels Jeugdhulp 2018
geactualiseerd, zodat deze aansluiten bij de verordening 202O.

Beoogd effect/doel

Een actueel beleid voor jeugdhulp vanaf 2020, welk aansluit bij de verordening jeugdhulp
2020.

Argumenten

1. 1 Vermi nderde bureaucratie
In het kader van administratieve lastenverlichting is het toegangsproces aangepast. Een
werkgroep van beleidsmedewerkers, medewerkers uit de uitvoering en juristen heeft in de
tweede helft van 2019 een nieuw format voor ondersteuningsplan deel ! en 2 gemaakt.
Ter kennisname zijn deze als bijlage 2 bij dit voorstel toegevoegd. De jeugdige en/of zijn
ouders hoeven in plaats van 2 handtekeningen (ondersteuningsplan deel 1 en deel 2) nog
maar één handtekening (ondersteuningsplan deel 1) te plaatsen. In de Nadere Regels
Jeugdhulp weert 2020 is daarom artikel 6lid 3 en bijlage 3 (toegangsprocessen)
aangepast.
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1.2 Tekstuele aanpassi ng
In de tekst van de Nadere Regels Jeugdhulp 2020 is alleen artikel 6 lid 3 aangepast ten
opzichte van de tekst uit 2018.
Om het proces gemakkelijker te maken voor de jeugdige en zijn ouders is alleen de
handtekening van de aanbieder vereist in ondersteuningsplan deel 2. Er wordt geen

handtekening vereist van de jeugdige of zijn ouders, dit is in de tekst weggelaten.

Kanttckeningcn cn risico's

De verordening Jeugdhulp 2020 is onder andere tot stand gekomen door veranderingen in

de berekeningen van het persoonsgebonden budget (pgb). Deze verandering heeft tot
gevolg dat de tarievenlijst pgb uit bijlage 5 van de Nadere Regels Jeugdhulp 2020 is
aangepast.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële gevolgen zijn in het voorstel van de verordening Jeugdhulp 2020 inzichtelijk
gemaakt, deze Nadere Regels hebben geen aanvullende financiële gevolgert.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De Nadere Regels Jeugdhulp 2020 worden uitgevoerd door het CIG

Com mun icatie/ participatie

Het Ouderpancl cn dc Participatieraad i.o. worden ingelicht over het beleid na

vaststelling door het college.
De Nadere Regels Jeugdhulp 2020 worden gepubliceerd op
www.wetten.overheid. nl en www.sociaaldomein m lw. nl.

Overleg gevoerd met

Intern:

G. Poell (strategisch beleidsadviseur)
P. Vos (financieel adviseur)
M.L. Rosbergen (juridisch adviseur)

Extern:

C. Timmermans (beleidsadviseur Leudal)
J. Tullemans (beleidsadviseur Nederweert)
S. Broekmans (beleidsadviseur Nederweert)

Bijlagen:

adere regels jeugdhulp Weert 2020 (inclusief bijlagen)
ndersteuningsplannen
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