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Onderwerp:

vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en Verordening
Jeugdhulp 2015

Gevraagd besluit:
De volgende verordeningen vast te stellen:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
- Verordening jeugdhulp 2015

Publiekssamenvatting
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeenten krijgen de opdracht om voor het
Sociaal Domein een samenhangend beleid te voeren, gericht op het vergroten van de deelname aan de
samenleving van mensen in een kwetsbare positie. Eerdergenoemde wetten schrijven voor dat de gemeente
per verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijke
beleidsplan voor het Sociaal Domein. Gelet op de onderlinge samenhang worden de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening jeugdhulp 2015 tegelijkertijd ter vaststelling
voorgelegd.
In dit advies wordt voorgesteld om de genoemde verordeningen vast te stellen.

Inleiding
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (inclusief AWBZ-begeleiding), de Wet op de Jeugdzorg (inclusief passend onderwijs) en de
Participatiewet. De gemeenten krijgen de opdracht om voor het Sociaal Domein een samenhangend beleid te
voeren, gericht op het vergroten van de deelname aan de samenleving van mensen in een kwetsbare positie.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet schrijven voor dat de gemeente per verordening
regels dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijk beleidsplan
met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning respectievelijk de jeugdhulp (preventie en jeugdhulp, de
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering).
Gelet op de onderlinge samenhang tussen de beide beleidsterreinen (maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp) en het voornemen de twee genoemde wetten integraal uit te voeren, is ervoor gekozen de
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening Jeugdhulp 2015 gezamenlijk ter
vaststelling aan uw raad aan te bieden.
De keuzemogelijkheden die de beide wetten bieden, krijgen hun uitwerking met name in de nog op te stellen
beleidsregels. De verordeningen vormen vooral het juridische kader waarmee de gemeente uitvoering geeft aan
de wetgeving. Voor onze gemeente is gebruik gemaakt van de breed getoetste modelverordeningen die de
VNG heeft voorbereid.
Voor de verordeningen rondom de Participatiewet wordt een apart besluitvormingstraject gevolgd.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Met het vaststellen van deze verordeningen wordt bereikt dat wordt voldaan aan de in de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 respectievelijk de Jeugdwet gestelde eisen. De verordeningen geven de burgers en
aanbieders duidelijkheid over de rechten en plichten en de processen rondom de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.
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Kader
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Jeugdwet
Algemene wet bestuursrecht

Argumenten
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-begeleiding, de
Jeugdwet (inclusief passend onderwijs) en de Participatiewet. De gemeenten krijgen de opdracht om hiervoor
een samenhangend beleid te voeren, gericht op het vergroten van de deelname aan de samenleving van
mensen in een kwetsbare positie.
Wmo 2015
De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van een
aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ). Deze taken worden toegevoegd
aan het takenpakket dat al bij gemeenten lag onder de ‘oude’ Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierbij
wordt deels voortgeborduurd op de weg die met die wet al was ingezet. Er wordt bekeken wat redelijkerwijs
verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente in
aanvulling hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening of -als dat niet volstaateen maatwerkvoorziening waarmee een bijdrage wordt geleverd aan zijn mogelijkheden om deel te nemen aan
het maatschappelijk verkeer en zelfstandig te functioneren in de maatschappij.
De Wmo 2015 schrijft in artikel 2.1.3, eerste en derde lid en in artikel 2.6.6, eerste lid voor dat de gemeente per
verordening de regels dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte
gemeentelijk beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.
De voorliggende verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 bevat regels met betrekking tot de
genoemde onderwerpen in de betreffende artikelen met uitzondering van de tegemoetkoming in de meerkosten
van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. Het is ons voornemen
dit afzonderlijk te regelen en deze inkomenssteun te verstrekken via het minimabeleid.
Jeugdwet
Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de
jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke
verzorging van jeugdigen. Daarnaast wordt met deze wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op
een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten
(voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het
wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspraken op jeugdzorg worden hierbij vervangen door een
voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald (maatwerk).
Het doel van het jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd overeind: jeugdigen en ouders krijgen waar nodig
tijdig bij hun situatie passende hulp, met als beoogd doel ervoor te zorgen de eigen kracht van de jongere en
het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin te versterken.
De voorliggende verordening jeugdhulp 2015 bevat regels zoals de Jeugdwet voorschrijft in de artikelen 2.9,
2.10 en 2.12.
Deze verordeningen kunnen niet los worden gezien van het beleidsplan, genaamd het “Consultatiedocument
t.b.v. transities” dat uw raad op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet
eveneens dient vast te stellen.
Voor de verordeningen rondom de Participatiewet wordt een apart besluitvormingstraject gevolgd.

Maatschappelijk draagvlak
De verordeningen zijn ter advisering voorgelegd aan de leden van het platform Wmo. Dit platform vergadert 9
september 2014 over dit advies. Zodra het advies is ontvangen, wordt dit bijgevoegd.
Verordeningen zijn uitgesloten voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, onder k van de
Referendumverordening 2012.

Financiële consequenties
Het streven is erop gericht het beleid op het gebeid van het Sociaal Domein budgettair neutraal uit te voeren.

Communicatie
Nadat de raad de verordeningen heeft vastgesteld wordt dit gepubliceerd in Den Helder op Zondag. Ook
worden de verordeningen gedurende een maand ter inzage gelegd bij het KCC.
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Realisatie
Na vaststelling door de raad en na publicatie worden de verordeningen van kracht per 1 januari 2015.
Voor 1 januari 2015 worden beleidsregels vastgesteld voor een nadere uitwerking van onder andere de
onderdelen pgb, eigen bijdrage, maatwerkvoorzieningen.

Den Helder, 9 september 2014.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

loco-secretaris
drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM

Raadsvoorstel

¥ Pagina 3 van 3

