Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1266627
De heer G.J. Hendriks, wethouder
Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Gooise Meren

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Besluiten om artikel 28 van de Verordening Jeugdhulp 2017 gewijzigd vast te stellen conform
bijgevoegde verordening.
2. Besluiten de Verordening Jeugdhulp 2017 te hernoemen tot de Verordening Jeugdhulp 2019.
2. Inleiding
Vanuit gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is aangegeven dat op dit moment de wettelijke
grondslag in de verordening ontbreekt voor de sociale recherche en de lokale handhavers om
toezicht te houden op de rechtmatigheid van de jeugdhulp conform titel 5.11 van de Algemene wet
bestuursrecht.
3.

Beoogd effect
Wettelijke grondslag bieden aan sociale recherche en lokale handhavers om toezicht te houden op
de rechtmatigheid van de jeugdhulp.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Het toezicht op de rechtmatigheid van jeugdhulp is geregeld
De regionale sociale recherche doet onderzoek naar declaratiefraude en pgb-fraude binnen de
Wmo2015 en Jeugdwet. De Wmo2015 voorzag hierin. De Jeugdwet niet, maar verhindert niet dat
in de lokale verordening een bevoegdheid wordt opgenomen dat het college een toezichthouder
rechtmatigheid aanwijst.
1.2 De Verordening jeugdhulp dient te worden hernoemd
De laatste door de gemeenteraad vastgestelde wijziging in de Verordening jeugdhulp was in 2017,
zodat dat jaar in de citeertitel is opgenomen. Omdat nu in 2019 de verordening wederom wordt
gewijzigd, is het gebruikelijk om het jaar in de citeertitel te verwerken. Hierdoor weten de
gebruikers van de verordening welke verordening de meest geactualiseerde versie is, zodat de
juiste grondslag wordt gebruikt. Het gaat hier dan ook om een technische wijziging.
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Geen wijziging bemoeilijkt de handhaving van de rechtmatigheid
Indien in de verordening geen artikel wordt opgenomen over toezicht, wordt de handhaving van de
rechtmatigheid van de jeugdhulp lastiger.
1.2 Geen wijziging citeertitel leidt tot verwarring
Als het jaartal in de citeertitel niet wordt gewijzigd, bestaan er meerdere verordeningen jeugdhulp
2017 naast elkaar. Dit maakt het voor de gebruikers van de verordening verwarrend en onduidelijk
welke versie de meest geactualiseerde verordening is. Dit kan er toe leiden dat in de praktijk de
verkeerde verordening als grondslag wordt gebruikt.
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6. Duurzaamheid
Door het toezicht in de verordening te regelen, wordt voor de toekomst de rechtmatige inzet van
de jeugdhulp geborgd.
7. Financiële onderbouwing
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
8. Communicatie en participatie
Na het besluit van uw gemeenteraad wordt de gewijzigde verordening gepubliceerd via de geijkte
kanalen.
De gemeentelijke Uitvoeringsdienst is inmiddels bekend met de voorgestelde wijziging.
Na vaststelling van de gewijzigde verordening kunnen wij toezichthouders officieel benoemen.
De wijziging van de verordening is niet voorgelegd aan het Beraad Gooise Meren, omdat het hier
geen beleidswijziging betreft maar een reparatie van de Jeugdwet.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na aanwijzing kunnen de toezichthouders toezicht houden op de rechtmatigheid van de
jeugdhulp.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Verordening jeugdhulp 2019
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Gooise Meren ’ met zaaknummer
1266627 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. Artikel 28 van de Verordening Jeugdhulp 2017 gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegde
verordening.
2. De Verordening Jeugdhulp 2017 te hernoemen tot de Verordening Jeugdhulp 2019.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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