
Z.10 14 2/ INT. 04 02 1  

 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 april 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 april 2016 

Nummer :  13 

Onderwerp :  Verordening Jeugdhulp Haren 2016 

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Adviesraad sociaal domein 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  G. van Weerden 

   

   

   

Samenvatting :  Door de Veegwet VWS 2015 is de Jeugdwet aangepast. Om 

deze reden dient de verordening opnieuw te worden 

vastgesteld. 

   

Voorgestelde beslissing :  De verordening Jeugdhulp Haren 2016 vast te stellen met 

ingang van 1 januari 2016  
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In  2015 is middels de Veegwet VWS 2015 de Jeugdwet aangepast.  Belangrijkste aanpas-

sing in deze wet is dat aan het college toestemming is gegeven tot gegevensverwerking 

(van persoonsgegevens) over de advisering en toeleiding naar jeugdhulp. De ti jdeli jke rege-

ling, zoals deze was gold over 2015 in de Tijdeli jke regeling persoonsgegevens op facturen 

Jeugdhulp heeft hiermee een wetteli jke grondslag gekregen.  

 

Gemeenten sloten met aanbieders en gecertif iceerde instell ingen overeenkomsten over te 

leveren jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatsregelen en jeugdreclassering. Op 

basis hiervan stuurden aanbieders facturen om de geleverde diensten betaald te krijgen.  

Zonder gegevens over het burgerservicenummer en zonder aanduiding van de geleverde 

hulpvorm kunnen en mogen gemeenten de rekeningen niet betalen. De gegevens zijn nodig 

om de rechtmatigheid van de geleverde diensten vast te kunnen stellen.  Door de ti jdeli jke 

regeling is dit in 2015 opgelost, door implementatie in de wet zelf is dit ook voor de toe-

komst geborgd. 

 

Voor de verordening Jeugdhulp Haren heeft dit inhoudeli jk niet tot wijzigingen geleid. In de 

verordening zelf heeft een wel kleine aanpassing plaatsgevonden in verband met de vast-

stell ing en hoogte van de PGB’s.  Verdere uitwerking hiervan zal in het Besluit Jeugdhulp 

Haren 2016 plaatsvinden. 

 

In haar advies heeft de Adviesraad Sociaal Domein aangegeven in te kunnen stemmen met 

de wijzigingen in deze verordening. 

 

Wij stellen u voor de verordening Jeugdhulp Haren 2016 vast te stellen . 

 

Haren, 15 maart 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

 


