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Titel en datum van het stuk (+ link):
Verordening jeugdhulp 2021

Raadsvoorstel verordening jeugdhulp 2021

bijlage bij verordening jeugdhulp 2021

nadere regels Jeugdhulp 2021

advies Stadadviseert verordening jeugdhulp 2021

Korte samenvatting:
De voorliggende nieuwe Verordening jeugdhulp is een actualisatie van de huidige Verordening 

Jeugdhulp uit 2018. Hierin worden een aantal zaken met betrekking tot jeugdhulp geregeld, o.a. het 

aanbod van voorzieningen, de toegang tot de jeugdhulp, afstemming met andere voorzieningen en 

de wijze waarop het persoonsgebonden budget-tarief wordt bepaald. 

Er zijn drie inhoudelijke hoofdthema’s met betrekking tot de actualisatie van de verordening: 

1. De aanpassing van de tarieven van de pgb’s jeugd formeel en informeel; 

2. Het vastleggen van de beslistermijn na aanvraag; 

3. Wel of geen beschikking.

Over de voorgestelde wijzigingen heeft Stadadviseert positief advies uitgebracht. 

Vermeld op LTA?
x ja, nr. 2019-183 

Deadline?
x ja, besluitvormend op 7-10-2020, zodat er tijd is voor invoering per 1-1-2021 
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file:///%5C%5Cgroningenad%5Cacg%5Chomes%5Chome11%5CGREMUL1G%5CMijn%20Documenten%5CMijn%20Downloads%5CVerordening%20jeugdhulp%202021%20(2).pdf
file:///%5C%5Cgroningenad%5Cacg%5Chomes%5Chome11%5CGREMUL1G%5CMijn%20Documenten%5CMijn%20Downloads%5CNadere%20Regels%20Jeugdhulp%20Gemeente%20Groningen%202021%20(1).pdf
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Doel van de activiteit
x Meningsvormend

Advies + argumentatie:
x discussie

De verordening is een leidraad voor de uitvoeringsprocessen. Het college kan voor bepaalde 

onderwerpen nadere regels opstellen,  dit is een collegebevoegdheid, de raad stelt de verordening 

vast. Gezien de inhoudelijke thema’s op basis waarvan de verordening wordt aangepast, is discussie 

in de raadscommissie gewenst.  

Voorgeschiedenis
De huidige Verordening is begin 2018 vastgesteld en in werking vanaf 1 april 2018. Er is een aantal 

redenen om de verordening te herzien: - De huidige Verordening is gebaseerd op de 

modelverordening van de VNG. - De uitvoeringspraktijk is na de decentralisaties veranderd. We 

hebben bijgeleerd; er is voortschrijdend inzicht bij Stichting WIJ en de backoffice van de gemeente 

Groningen en de regelingen moeten hierop worden aangepast; - Er is in de loop van de jaren nieuwe 

jurisprudentie bij gekomen, die actualisatie nodig maakt; - Bij de Wmo heeft uw raad besloten om de 

informele pgb-tarieven aan te passen en af te stemmen op het wettelijk minimumloon (raad 

november 2019). Het is consequent en consistent dat waar het gaat om dezelfde soort 

ondersteuning, jeugd en Wmo dezelfde tarieven hanteren; - De formele pgb-tarieven zijn nog 

gebaseerd op de zorg in natura-tarieven van de RIGG peildatum 1-1-2018, deze worden geïndexeerd 

met 2,5%.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormend, de sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Nadere informatie
n.v.t.
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