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Onderwerp

Verordening Jeugdhulp 2020.

Voorstel

Aan de raad voor te stellen de verordening Jeugdhulp 2020 vast te stellen, met intrekking 
van de verordening Jeugdhulp 2018. 

Inleiding

In december 2017 is de Verordening Jeugdhulp Weert 2018 door de raad vastgesteld. 
Deze is op 1 januari 2018 van kracht gegaan. Sinds 2018 heeft een aantal ontwikkelingen 
plaatsgevonden waardoor het nodig is om de verordening op bepaalde punten te wijzigen:

Berekeningswijze persoonsgebonden budget
Bij de toekenning van een maatwerkvoorziening heeft de cliënt de keuzevrijheid om 
ondersteuning via een persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura (ZIN) te 
ontvangen. In de verordening moet zo concreet mogelijk worden vastgelegd op welke 
wijze de hoogte van het pgb-tarief wordt bepaald. De huidige pgb-tarieven zijn afgeleid 
van het voor 2014 geldende tarief voor pgb’s op grond van de toenmalige Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2017 zijn de tarieven ruim (3,5%) geïndexeerd, zodat 
ze een aantal jaren niet aangepast hoefden te worden. De verwachting is echter dat het 
tarief dat is gebaseerd op het Wettelijk minimumloon (Wml), vanaf 2020 daar niet meer 
aan voldoet. Daarnaast is het baseren van tarieven op een wet die niet meer bestaat 
onwenselijk. 

Verduidelijking van regelgeving op het gebied van het persoonsgebonden budget
In de modelverordening Jeugdhulp 2020 van de VNG is meer aandacht gekomen voor 
regelgeving op het gebied van pgb- toekenning, afwijzing en terugvordering. Dit is 
grotendeels overgenomen in de verordening Jeugdhulp 2020 om hiermee te voorzien in 
heldere en duidelijke regelgeving.   

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de gehele gemeentelijke regeling met betrekking tot 
wetgeving rondom de jeugdhulp tegen het licht is gehouden. Hierbij is geconstateerd dat 
een nieuwe verordening noodzakelijk is. De Verordening Jeugdhulp 2020 is opgesteld door 
een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers en juristen van de gemeenten Leudal, 
Nederweert en Weert. Het is de bedoeling dat de drie gemeenten een nagenoeg 
gelijkluidende verordening vaststellen. 

In bijlage 2 en 3 zijn alle wijzigingen ten opzichte van de verordening en toelichting 2018 
artikelsgewijs weergegeven. Bijlage 4 geeft de inspraakmatrix weer met de input ten tijde 
van de inspraakperiode.  
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Beoogd effect/doel

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

Argumenten 

1.1 De berekeningswijze van de persoonsgebonden budgetten (pgb) is aangepast en 
hiermee toekomstbestendig. 
Door aansluiting te zoeken bij de tarieven van zorg in natura (ZIN) en het Wettelijk 
minimumloon (Wml) is dit geborgd.

2.1 Inspraakprocedure
De inspraakprocedure is gestart op 6 augustus 2019 met publicatie (via digitaal 
gemeenteblad). De verordening Jeugdhulp 2020 is actief besproken met aanbieders (via 
de bestaande overlegtafels) en het Ouderpanel Midden- Limburg. De Participatieraad i.o. is 
om advies gevraagd. Op 17 september 2019 is de inspraakprocedure geëindigd. De 
uitkomsten van de inspraak zijn verwerkt in een inspraakmatrix (zie bijlage 5).

2.2. Uitkomst inspraakprocedure

Er is geen inspraak vanuit burgers binnengekomen via het digitale gemeenteblad of 
middels de inspraakmogelijkheid bij de balie. 
Het Ouderpanel heeft haar reactie op de verordening schriftelijk en mondeling kenbaar 
gemaakt. Er is op beide wijzen een toelichting gegeven op de vragen. De reacties hebben 
niet geleid tot een aanpassing van de conceptverordening.
Ook de Participatieraad i.o. heeft haar reactie op de conceptverordening gegeven. Deze is 
beantwoord. De reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de verordening. 

Kanttekeningen en risico’s 

Beleidsregels 
Niet alleen de verordening wordt opnieuw vastgesteld, ook de beleidsregels worden 
aangepast. Voor het vaststellen van beleidsregels is geen uitgebreide inspraakprocedure 
noodzakelijk, wel is consultatie van het Ouderpanel en de Participatieraad i.o. 
gewenst. Het concept van de beleidsregels wordt na de vaststelling van de verordening 
aan het college aangeboden. 

Planning
Doordat de wijzigingen vanuit de berekeningswijze van pgb-tarieven voor pgb-houders 
gevolgen heeft, dienen deze de mogelijkheid te krijgen om tijdig gecontracteerde 
aanbieders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op te hoogte te stellen en hiervoor de 
administratie te regelen. Om deze reden wordt ook tijdig vaststelling gevraagd aan de 
raad.  

Financiële gevolgen

Een klein aantal pgb-houders zal een lager pgb ontvangen
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De meeste pgb-houders ontvangen naar aanleiding van de voorgestelde berekeningswijze 
een hoger pgb. In Weert zijn er in totaal 8 cliënten (peildatum 1 maart 2019) die juist een 
lager pgb zouden ontvangen op basis van de nieuwe berekeningswijze. 

Tabel 1. 
Huidig pgb-tarief Nieuw pgb 

tarief (2020)
aantal cliënten
Weert

Jeugd begeleiding Groep € 45,85 € 41,64 8

Voor deze groep geldt dat 2020 een overgangsjaar is. Zij krijgen 1 jaar de tijd om zo 
nodig nieuwe prijsafspraken te maken met hun hulpverleners op basis van de nieuwe 
tarieven. 

Financiële gevolgen tariefstructuur
De nieuwe tariefstructuur van de pgb’s gaat in per 1 januari 2020. De uitgaven pgb stijgen 
hierdoor ten opzichte van de huidige tariefstructuur vanaf 2020. De verwachte financiële 
gevolgen voor 2020 zijn in onderstaande tabel opgenomen. Vanaf 2021 wijzigen de 
tarieven jaarlijks op dezelfde manier als de tarieven zorg in natura.

Totaal Verschil Stijgingspercentage

Jeugd + € 37.000 7%

De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2020 en verder. De kosten 
worden opgevangen binnen de beschikbare middelen voor het sociaal domein. 

Uitvoering/evaluatie 

De uitvoering van deze verordening ligt in handen van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). 

Communicatie/participatie 

- De door de raad vast te stellen verordening Jeugdhulp 2020 (met intrekking van 
de verordening jeugdhulp 2018) wordt na besluitvorming door de raad, op de 
voorgeschreven wijze gepubliceerd in het digitale gemeenteblad en verwerkt in het 
landelijke register (CVDR/DROP) van decentrale regelgeving.  

- De pgb-houders worden, direct na vaststelling van de verordening, geïnformeerd 
over de nieuwe pgb-tarieven. 

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

1. Concept verordening Jeugdhulp 2020 
2. Was-wordtlijst verordening Jeugdhulp 2018-2020 
3. Was-wordtlijst toelichting verordening Jeugdhulp 2018-2020
4. Inspraakmatrix
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-827757 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2019

besluit:

Vaststellen van de verordening jeugdhulp 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019, 

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


