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Onderwerp:  Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 in te trekken en de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 vast 

te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze wet. Geconstateerd is dat de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 niet geheel voldoet, 

gelet op de knelpunten die zich bij de uitvoering van deze verordening hebben voorgedaan. Het is daarom 

noodzakelijk om de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 op onderdelen aan te passen.   

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 in te trekken en de  Verordening 

Jeugdhulp Den Helder 2016 vast te stellen. 

 

Inleiding 

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze wet. Geconstateerd is dat de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 niet geheel voldoet, 

gelet op de knelpunten die zich bij de uitvoering van deze verordening hebben voorgedaan. Het is daarom 

noodzakelijk om de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 op onderdelen aan te passen.   

In dit advies wordt voorgesteld om de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 in te trekken en de  Verordening 

Jeugdhulp Den Helder 2016 vast te stellen. 

De keuzemogelijkheden die de Jeugdwet biedt, krijgen hun uitwerking in de beleidsregels. De verordening 

vormt vooral het juridische kader waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de wetgeving.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het vaststellen van deze verordening wordt bereikt dat wordt voldaan aan de in de Jeugdwet gestelde 

eisen. De verordening geeft de burgers en aanbieders duidelijkheid over de rechten en plichten en de 

processen rondom de Jeugdwet.  

 

Kader 

- Jeugdwet  

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

- Algemene wet bestuursrecht  

 

Argumenten 

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening de regels dient 

vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot jeugdhulp.  

De huidige Verordening Jeugdhulp Den Helder 2015 dient op enkele punten te worden aangepast, omdat bij de 

uitvoering in het afgelopen jaar bleek dat niet alles voldoende duidelijk is omschreven. 

 

In de Verordening Jeugdhulp 2016 zijn een aantal regels aangescherpt en/of aangevuld. De voornaamste 

aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen: 

- De mogelijkheid van de jeugdige en/of zijn ouders een familiegroepsplan op te stellen; 

- De mogelijkheid van de jeugdige en/of zijn ouders af te zien van een gesprek;  

- De mogelijkheid van de jeugdige of zijn ouders op het gespreksverslag aan te geven dat men van mening is in 

aanmerking te komen voor een individuele voorziening.  
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De artikelen over cliëntondersteuning en de waardering van mantelzorgers zijn bepalingen uit de Wmo en 

worden in deze Verordening Jeugdhulp opgenomen vanwege het belang in de verordening een compleet 

overzicht van rechten en plichten van jeugdigen en hun ouders te geven en om een zorgvuldige procedure te 

waarborgen.  

 

De Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 wordt op 25 januari 2016, met terugwerkende kracht, vastgesteld 

op 1 januari 2016. Het vaststellen met terugwerkende kracht is geoorloofd omdat de Verordening gunstiger 

uitvalt voor jeugdigen en/of hun ouders. Maatregelen die genomen dienen te worden in de periode tussen 1 

januari 2016 en 25 januari 2016, zullen gebaseerd zijn op de regels zoals deze zijn geformuleerd zijn in de 

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Verordeningen zijn uitgesloten voor het 

houden van een referendum op grond van artikel 2, onder k van de Referendumverordening 2012. 

De Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 is ter advisering schriftelijk voorgelegd aan de betreffende 

werkgroep van het platform Wmo. De werkgroep heeft aangegeven dat zij instemt met de voorgestelde 

veranderingen.  

 

Financiële consequenties 

Door vaststelling van de Verordening ontstaan er rechten voor de burgers om in aanmerking te komen voor 

individuele voorzieningen. Het streven is erop gericht het beleid op het gebied van het Sociaal Domein 

budgettair neutraal uit te voeren. 

 

Communicatie 

Nadat de Raad de Verordening heeft vastgesteld wordt dit gepubliceerd in “Den Helder op Zondag”. Ook wordt 
de Verordening gedurende een maand ter inzage gelegd bij het KCC. 

 

Realisatie 

De Verordening Jeugdhulp Den Helder 2016 wordt op 25 januari 2016, met terugwerkende kracht, vastgesteld 

op 1 januari 2016.  

 

Op 15 december 2015 worden de beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2016 vastgesteld voor een nadere 

uitwerking van onder andere de onderdelen individuele voorzieningen, vervoer en pgb. 

 

 

 

Den Helder, 15 december 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


