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Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:41
Aan: Griffie
Onderwerp: n.a.v. Bespreking Verordening jeugdhulp 2020 in de commissievergadering van 03-12-2019
Geachte raads- en commissieleden,
In de commissievergadering van de commissie Samenlevingszaken zijn de conceptverordeningen Wmo 2020 en
Jeugd 2020 aan de orde geweest.
In het advies dat de WMO-raad heeft afgegeven heeft hij ook de volgende vraag gesteld.
"In de verordening Jeugd staat bij 1.2.3 regell geen termijn gesteld voor het afleveren van een verslag. Bij de Wmoverordening staat wel een termijn gesteld van 7 dagen. Waarom niet in de Verordening jeugdhulp?"
In de commissievergadering is de vraag gesteld of deze vraag van de WMO-raad ook is beantwoord?
Ik deel u mee dat deze vraag is beantwoord door het college.
In de bijlage treft u een digitale kopie aan van de reactie aan de WMO-raad.
Hierin kunt u als antwoord op de vraag lezen dat "hoewel de Jeugdwet en de Wmo qua opbouw op elkaar lijken, er
ook verschillen zijn ten aanzien van het proces voor het behandelen van een melding, C.q. aanvraag. Bij de Wmo is
dit proces in tweeën geknipt, een onderzoeksfase van maximaal 6 weken en de fase voor het behandelen van de
aanvraag is maximaal 2 weken. Op grond van de Wmo is het verplicht de uitkomst van het onderzoek schriftelijk
vast te leggen en dit naar de cliënt te sturen. Om er voor te zorgen dat het onderzoek op tijd kan worden afgerond is
er voor gekozen om in de Wmo verordening een termijn te stellen waarbinnen het verslag naar de cliënt
toegestuurd moet worden. De Jeugdwet kent een onderzoeksfase zoals in de Wmo is vastgelegd niet. Feitelijk kent
de Jeugdwet alleen de aanvraagprocedure en deze procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Ook kent de Jeugdwet niet de verplichting om de uitkomst van een eventueelonderzoek naar de cliënt te sturen.
Gelet op dit verschil met de Wmo, is er geen termijn in de verordening opgenomen."
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Conceptverordening jeugdhulp 2020

Geachte mevrouw Pals,
Op 24 oktober 2019 ontvingen wij het advies van de WMO-raad over de conceptverordeningjeugdhulp
gemeente Emmen 2020. Dank u voor het advies. In deze brief gaan wij in op het advies en op een ander
punt dat de WMO-raad noemt. Verder informeren wij u over formele aanpassingen die zijn gedaan aan
de conceptverordening nádat het advies is uitgebracht.

Inhoudelijke reactie op het advies van de WMO-raad
Het advies van de WMO-Raad is: "de voorgestelde Verordening Wmo 2020 vast te stellen met een
geldigheidstermijn tot uiterlijk 31 december 2020, en de tussenliggende periode te gebruiken om 'Samen
verder in het sociaal domein' uit te voeren en verder te ontwikkelen in samenwerking met alle partijen
die destijds betrokken waren bij de ontwikkeling hiervan. Op deze rnanier creëer je een overbrugging
naar een nieuw integraal Wmo- /jeugdbeleid met draagvlak én instemming van de gebruikers en
belanghebbenden van de Wmo en Jeugdwet. "
Hoewel het advies niet specifiek ingaat op de conceptverordening
zodanigop.

Jeugdhulp 2020, vatten wij het wel als

Het advies om meer verbinding tot stand te brengen tussen verordening (jeugdhulp in dit geval) en
beleidsplan spreekt voor zich. Hier is in zeker opzicht ook wel aandacht voor in de conceptverordening,
door het gebruik van inleidende kopjes bij elk hoofdstuk en in de toelichting. Toch ligt het minder voor
de hand om hier meer vorm en inhoud aan te geven. Immers, het beleidsplan betreft de visie en
doelstellingen van de gemeente, de Verordening gaat in op de rechten en plichten van de inwoner en de
keten, en de bevoegdheden van de gemeente.
Het advies om een tijdelijke Verordening door te geleiden aan de raad nemen wij niet over. Het
tijdsgebonden maken geeft namelijk het risico dat er geen geldende Verordening is indien deze niet tijdig
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wordt vervangen. Als er geen wijzigingen in de verordening noodzakelijk zijn, dan zal er toch een
voorstel moeten komen voor de Verordening van 2021. Dit levert onnodig werk op. Daarnaast is er altijd
de mogelijkheid om de verordening aan te passen of te vervangen wanneer een nieuw beleidsplan hier
om vraagt.
- -------"

De WMO-raad adviseert een tijdelijke Verordening, zodat 'sá.menvei=deiiIihetsoclaaldomem;-verdérkan worden ontwikkeld. 'Samen verder' loopt af in 2021. We zijn het met u eens dat het goed is om dit
beleidsplan te evalueren. Wij willen u en de andere adviesraden actiefbetrekken bij de evaluatie van het
beleidsplan en het traject naar de vaststelling van een nieuw beleidsplan. Wij merken op dat we qua
Jeugd (0 - 27 jaar) werken aan de conceptnotitie "Perspectief op jeugd". De adviesraden zijn in klein
comité voor een inleiding op deze notitie uitgenodigd.
Inhoudelijke reactie op de vraag over de termijn
Verder vraagt de WMO-raad zich het volgende af. "In de verordening Jeugd staat bij 1.2.3 regel 1 geen
termijn gesteld voor het afleveren van een verslag. Bij de Wmo-verordening staat wel een termijn gesteld
van 7 dagen. Waarom niet in de Verordeningjeugdhulp?"
Het antwoord hierop is dat hoewel de Jeugdwet en de Wmo qua opbouw op elkaar lijken, er ook
verschillen zijn ten aanzien van het proces voor het behandelen van een melding, c.q, aanvraag. Bij de
Wmo is dit proces in tweeën geknipt, een onderzoeksfase van maximaal 6 weken en de fase voor het
behandelen van de aanvraag is maximaal 2 weken. Op grond van de Wmo is het verplicht de uitkomst
van het onderzoek schriftelijk vast te leggen en dit naar de cliënt te sturen. Om er voor te zorgen dat het
onderzoek op tijd kan worden afgerond is er voor gekozen om in de Wmo verordening een termijn te
stellen waarbinnen het verslag naar de cliënt toegestuurd moet worden. De Jeugdwet kent een
onderzoeksfase zoals in de Wmo is vastgelegd niet. Feitelijk kent de Jeugdwet alleen de
aanvraagprocedure en deze procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook kent de
Jeugdwet niet de verplichting om de uitkomst van een eventueelonderzoek naar de cliënt te sturen. Gelet
op dit verschil met de Wmo, is er geen termijn in de verordening opgenomen.
Drie formele wijzigingen, doorgevoerd nádat de conceptverordening is voorgelegd
Er zijn drie wijzigingen gedaan in de conceptverordening, nádat het ter advisering is voorgelegd aan de
WMO-raad.
De eerste wijziging betreft een aanvulling op hoofdstuk 2.3, te weten lid 4 en lid 5 (het 'oude' lid 4 is
vernummerd naar lid 6). Het betreft hier aanvullende verplichtingen voor de jeugdhulpinstelling,
wanneer deze een beroep wil doen op de zogenoemde vervangende bijdrage zoals bedoeld in lid 3.
De tweede wijziging betreft het vervallen van het nachttariefbij kortdurend verblijf, hoofdstuk 3.2.2, lid
d, en de toelichting daarop op pagina 20 van de conceptverordening. Omdat het pgb-tarief voor
kortdurend verblijf in het sociaal netwerk niet aan het Wet minimumloon (WmI) voldoet, was het
conceptvoorstel het tarief iets te verhogen. Het komt erop neer dat het voorgestelde tarief aanvankelijk
was opgebouwd uit drie begeleidingsuren a {: 20,--, vermeerderd met een nachttarief a {: 8,--. In eerste
instantie gaf de SVB aan dat het aanvullende nachttarief op deze wijze is toegestaan. Inmiddels is
gebleken dat dat niet het geval is. Daarom vervalt het nachttarief. Het voorgestelde tarief gaat hiermee
nog steeds omhoog.
De derde wijziging betreft het aanvullen van de pgb-tarieven in het concept. Het gaat om de "tarieven na
indexatie 2020", zoals gepubliceerd in de inkoopdocumenten. De uitzondering is het tarief voor de
module 'Verblijf met behandeling', dat mede is afgeleid van het inkoopmodel aorr. Nader bepaald
handelt het over het tarief dat in dat model op 1 januari 2019 actueel was voor de bouwsteen 43At8,
vermeerderd met het indexpercentage van 1,025 dat in zekere zin is toegepast bij de bepaling van de
hoogte van de tarieven in het inkoopmodel 2020. De reden achter deze werkwijze is dat in de
inkoopsystematiek vanaf 2020 raamafspraken per aard van de leverancier worden gemaakt. Om toch tot
een tariefstelling te komen voor pgb voor deze dienst is voor deze werkwijze gekozen. Overigens komt het
niet of nauwelijks voor dat deze vorm van dienstverlening geleverd wordt in de vorm van een pgb. Wat
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betreft deze wijziging is de conceptverordening
pagina 19, aangepast.

onder hoofdstuk 3.2.3.2, evenals de toelichting hierop op

Naast de WMO-raad zijn de JongerenAdviesRaad, de Seniorenraad en de cliëntenraad Pw & Wsw om
adViës-gevraagd. Van hen is geen inhoudelijk ad.vi.es ontvangen. Een afschrift van deze brief wordt aan de
andere adviesraden gezonden.
Wij gaan ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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J.R. Sloots

