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Verordening Jeugdhulp 2020

Voorstel

Aan de raad voor te stellen de verordening Jeugdhulp 2O2O vast te stellen, met intrekking
van de verordening Jeugdhulp 2018.

Inleiding

Op 6 augustus 2019 heeft uw college de conceptverordening Jeugdhulp 2020 vastgesteld
De conceptverordening is ter inspraak voorgelegd aan inwoners uit de gemeente Weert.
Aan het Ouderpanel MLW en aan de Participatieraad i.o. is advies gevraagd.

Beoogd effect/doel

Een actuele verordening Jeugdhulp die voldoet aan de wet- en regelgeving en gewenst
gemeentelijk beleid.

Argumenten

1.1 De conceptverordening is reeds door uw college vastgesteld op 6 augustus 2019.
De verordening legt een aantal beleidskeuzes vast, waaronder de berekeningswijze van de
pgb-tarieven. Na de vaststelling van de conceptverordening door het college op 6
augustus zijn er geen wijzigingen meer aangebracht.

2. 1 Inspraakreacties vanuit inwoners
Tijdens de inspraakperiode vanaf 6 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 zijn
geen inspraakreacties vanuit inwoners ontvangen.
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2.2 De adviezen van het Ouderpanel Midden-Limburg en de Participatieraad i.o. hebben
niet tot wijzigingen van de conceptverordening geleid.

Het Ouderpanel MLW heeft haar mondelinge en schriftelijke reactie gegeven en deze zijn
door het college op eenzelfde wijze beantwoord. De reactie van het ouderpanel heeft niet
geleid tot aanpassing van de verordening. Op 16 september 2019 heeft de Participatieraad
haar advies gegeven. Dit advies is verwerkt in de inspraakmatrix en heeft niet geleid tot
aanpassing van de verordening. In bijlage 5 wordt door middel van de inspraakmatrix de
reacties en bijbehorende antwoorden weergegeven.

Kanttekeningen en risico's
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Financiële, personele en juridische gevolgen
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Overleg gevoerd met

Intern:
G. Poell (regionaal beleidsadviseur jeugdhulp)

M.L. Rosbergen, (juridisch adviseur)
P. Vos, (financieel adviseur)
D. Louwers (business controller sociaal domein)
L. Vriens (beleidsadviseur OCSW)

Extern:
C. Timmermans (beleidsadviseur sociaal domein Leudal)
L. Linden (beleidsmedewerker Wmo Leudal)
S. Broekmans (beleidsadviseur sociaal domein Nederweert)
H. Thissen (financieel adviseur Leudal)

Bijlagen:

1. Concept verordening Jeugdhulp 2020
2. Was-wordt-lijst verordening Jeugdhulp 2018-2020
3. Was-wordt-lijst toelichting verordening Jeugdhulp 2018-2020
4. Inspraakmatrix jeugdhulp 2O2O
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