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Nadere regels jeugdhulp en Beleidsregel Jeugdwet

Geachte leden van de raad,
In de vergadering van ons college op 19 december 2017 hebben wij besloten de 'Nadere regels jeugdhulp
gemeente Emmen' vast te stellen en de 'Beleidsregel kaders zorginhoudelijke beoordeling Jeugdwet
gemeente Emmen' geactualiseerd vast te stellen.
Toelichting op de Nadere regelsjeugdhulp 2018
In maart 2016 heeft de raad gekozen voor het toegangsmodel. Per i januari 2017 voert Stichting De
Toegang in opdracht van het college de toegangstaken tot het sociaal domein uit. Het college werkt
gefaseerd aan het toegangsmodel. Op i januari 2017 is gestart met toegangstaken Wet maatschappelijke
ondersteuning. Per i juli 2017 is de gemeentelijke toegang tot de Jeugdwet naar Stichting
De Toegang verlegd. Het repertoire en de aanvraagprocedure zijn hierop in de 'Nadere regels jeugdhulp
gemeente Emmen' aangepast.
In de Jeugdwet is bepaald dat de raad bij Verordening moet opnemen op welke wijze de hoogte van een
persoonsgebonden budget (pgb) wordt vastgesteld (artikel z.ç sub c Jw). In de Verordening Jeugdhulp
gemeente Emmen is dit in artikel6 vastgelegd. Hierover waren in de 'Nadere regelsjeugdhulp gemeente
Emmen 2017' bepalingen opgenomen. Deze zijn komen te vervallen, omdat uitjurisprudentie blijkt dat
de essentialia rondom pgb's een raadsbevoegdheid betreft en in de Verordening moeten zijn opgenomen.
Verder is een nieuw tarievenblad-pgb opgenomen.
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Toelichting op de actualisatie Beleidsregel kaders zorginhoudelijke beoordeling Jeugdwet
Op basis van de Jeugdwet biedt het college 'begeleiding', 'behandeling', 'verblijf en 'persoonlijke
verzorging'. Op het punt 'persoonlijke verzorging' is de Jeugdwet per i januari 2018 aangepast. Wanneer
er sprake is van zorg, die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico
daarop, is deze zorg per i januari 2018 verlegd naar de Zorgverzekeringswet. Er geldt een
overgangsregeling. Ter verduidelijking is dit opgenomen in de 'Beleidsregel kaders zorginhoudelijke
beoordeling Jeugdwet gemeente Emmen'.
Met de vaststelling van het document 'Inkoop jeugdhulp 2017-2018' maakt vervoer in principe integraal
onderdeel uit van de tarieven. Uitgangspunt is dat de aanbieder in het vervoer dient te voorzien, daar
waar de ouders/verzorgers van de jeugdige daarin niet kunnen voorzien (dit laat onverlet dat aanbieders
een beroep mogen doen op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers).
Ter verduidelijking is dit opgenomen in de Beleidsregel.
Het woonplaatsbeginsel' bepaalt voor eenjeugdige welke gemeente verantwoordelijk is voor de
jeugdhulp en de financiering daarvan. In de praktijk levert het woonplaatsbeginsel knelpunten op.
Om deze op te lossen, is aanpassing van de wettelijke definitie van het woonplaatsbeginsel nodig.
De verwachting is dat dit niet eerder dan i januari 2019 is gerealiseerd en tot die tijd geldt het Convenant
woonplaatsbeginsel. Het college heeft in september 2017 besloten dit onderschrijven. Een belangrijke
afspraak is dat bij een verhuizing van een jeugdige / gezin de nieuwe gemeente voor minimaal een jaar de
jeugdhulp zonder nadere indicering overneemt. De nieuwe gemeente neemt de betaling aan de
jeugdhulpverlener over. In een casus tussen twee gemeenten kunnen de gemeenten elkaar overigens
alleen aan de werking van dit convenant houden als beide gemeenten het convenant hebben
onderschreven.
De lijn die met aanbieders is afgesproken, is dat het vervoer binnen de tarieven moet worden geregeld.
Het is voorstelbaar dat in het geval een jeugdige / gezin uit andere delen van het land naar Emmen
verhuisd en zich beroept op het Convenant woonplaatsbeginsel, een aanbieder voor enorme
vervoerskosten komt te staan. In een dergelijke situatie kan worden gesteld, dat het in alle redelijkheid
niet meer van een aanbieder te verwachten is dat hij het vervoer binnen de tarieven regelt. De aanbieder
in kwestie wendt zich dan naar verwachting tot het college voor een vergoeding. Er is daarom voor
gekozen de vervoerskwestie die verband houdt met de onderschrijving van het Convenant
woonplaatsbeginsel in de Beleidsregel af te bakenen.
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
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