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Samenvatting 
 

Om de nieuwe inkoop te implementeren is het nodig om een nieuwe verordening en 

nadere regels vast te stellen. Het vaststellen van de verordening en nadere regels 

realiseert het juridisch kader voor het toekennen en uitvoeren van jeugdhulp. 

 

De verordening en nadere regels hebben ter inzage gelegen en er is advies 

gevraagd aan de Adviesraad sociaal domein.  

 

De verordening en nadere regels zijn een uitwerking van het nieuwe regionale 

inkoopkader jeugdhulp. Een groot deel van de verordening is hierop gebaseerd. 

Behalve de regionale aansluiting is er ook aansluiting gerealiseerd op de Ouder-

Amstelse situatie.  

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Per 1 januari 2018 wordt de jeugdhulp op een nieuwe manier ingekocht. Deze inkoop 

is gezamenlijk gedaan door de 14 gemeenten in de regio’s Amsterdam Amstelland en 

Zaanstreek Waterland. De nieuwe inkoop kent de volgende uitgangspunten: 

- hulp wordt zo snel en dichtbij mogelijk geboden; 

- regie ligt bij ouders, zo nodig met steun van lokale toegang of de GI; 

- er is één hoofdaannemer; 

- behalen van het resultaat staat centraal; 

- de integrale ondersteuningsbehoefte is het uitgangspunt (breed kijken); 

- vereenvoudiging van prijs, ondersteuning en vormen van hulp. 

  

Om de nieuwe inkoop te implementeren is het nodig om een nieuwe Verordening en 

Nadere regels vast te stellen die aansluit bij de nieuwe inkoop. De verordening en 

nadere regels zijn in regionaal verband opgesteld. De gemeente Diemen, Uithoorn en 

Ouder-Amstel (DUO) trekken hierin gezamenlijk op.  

 

 

Wat is er aan de hand? 
In de regio, met 14 samenwerkende gemeenten, is een nieuw regionaal 

jeugdhulpstelsel ontwikkeld. Na 2 jaar voorbereiding gaat de nieuwe manier van 

werken op 1.1.2018 van start. Voorwaarde om de nieuwe manier van werken uit te 

voeren is een aangepaste verordening Jeugdhulp en nadere regels Jeugdhulp Ouder-

Amstel die aansluit bij het nieuwe regionale Jeugdhulpstelsel. 

 

In samenwerking met de 14 gemeenten is een regionale modelverordening opgesteld. 

Deze heeft als basis gediend voor de voorliggende Verordening en Nadere regels die 

aansluit bij de Ouder-Amstelse situatie. 
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De verordening en nadere regels zijn opgesteld in samenspraak met de regio. 

Daarnaast zijn de verordening en nadere regels in samenwerking met de DUO 

gemeenten opgesteld. De verordening en nadere regels afgestemd met de uitvoering 

bij DUO+ en het kernteam. Ook is er een oriënterende bijeenkomst met de Adviesraad 

sociaal domein geweest. De input van deze afstemming is verwerkt in de verordening 

en nadere regels.  

 

De Verordening is ter inzage gelegd en er is advies gevraagd aan de adviesraad 

sociaal domein. Met de adviesraad Sociaal Domein is gedurende het proces van 

opstellen van de Verordening gesproken en uitgewisseld. De resultaten van deze 

bespreking zijn zodoende meteen verwerkt in de Verordening. In haar inspraakreactie 

heeft de adviesraad niet gevraagd om aanpassingen in de Verordening. Wel zijn er 

inhoudelijke vragen gesteld ter verduidelijking welke inmiddels beantwoord zijn. 

 

Er zijn gedurende de inspraakperiode geen andere inspraakreacties ontvangen, net als 

in de overige regio gemeenten. 

 

 

Wat gaan we doen? 
De nieuwe en voorliggende Verordening en Nadere regels bieden het juridisch kader 

op grond waarvan jeugdhulp toegekend wordt aan onze bewoners. 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De voorliggende Verordening en Nadere regels sluiten aan op de regionaal afgestemde 

werkwijze. Instemming ligt in de lijn van de manier waarop Ouder-Amstel daarbij 

aangesloten heeft. Niet instemmen zou betekenen dat Ouder-Amstel de nieuwe 

werkwijze niet uit kan voeren. 

 

De verordening is zoals genoemd gebaseerd op de regionale modelverordening. Op 

onderdelen zijn er aanpassingen gemaakt die aansluiten bij de Ouder-Amstelse 

situatie: 

- De algemene voorzieningen zijn in voorliggende Verordening categorisch 

benoemd. Hier is voor gekozen omdat de algemene voorzieningen volop in 

ontwikkeling zijn en voorkomen moet worden dat een wijziging in een 

specifieke voorziening gevolgen heeft voor de Verordening. De genoemde 

categorieën zijn: 

o informatie en advies voor jeugdige en ouder; 

o ambulante jeugdhulp; 

o preventieve jeugdhulp en vroegsignalering; 

o cliëntondersteuning.  

- Het besluit (om zorg toe te kennen) is genomen op het moment dat de 

jeugdige of zijn/haar ouders en de professional het perspectiefplan 

ondertekenen. Er volgt dan geen aparte beschikking meer (waarin de 

informatie vanuit het perspectiefplan weer wordt herhaald. Dit is tevens een 

wijziging ten opzichte van de huidige werkwijze. Als de jeugdige of zijn ouders 

hierom vragen of als er geen overeenstemming is over het perspectiefplan legt 

het college het besluit wel vast in een beschikking. 

- Het proces om te komen tot de toekenning van zorg is volledig opgenomen in 

de verordening doordat de melding en het vooronderzoek toegevoegd zijn in de 
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beschrijving. In grote lijnen is het proces gelijk aan de huidige werkwijze: 
Melding  onderzoek  aanvraag  besluit. 

- Het familiegroepsplan heeft een nadrukkelijke plaats gekregen in de Ouder-

Amstelse verordening. Als de jeugdige en zijn ouders een familiegroepsplan 

hebben dan betrekt het college dat als eerste bij het gesprek. Het 

familiegroepsplan is vastgelegd in de Jeugdwet. Het format van het 

perspectiefplan kan de leidraad zijn bij het opstellen van een familiegroepsplan, 

maar het familiegroepsplan is vormvrij.  

- Er wordt altijd een perspectiefplan opgesteld als de toegang tot de jeugdhulp 

via de gemeente loopt. Op deze manier ontstaat een breed beeld en wordt de 

ondersteuningsvraag integraal benaderd. Vanzelfsprekend wordt bij een relatief 

eenvoudige ondersteuningsvraag het perspectiefplan minder uitgebreid 

ingevuld.  

- De regionale modelverordening kent een apart deel over afstemming met 

andere zorg. Dit is niet apart opgenomen in de Ouder-Amstelse Verordening 

omdat deze afstemming onderdeel is van het perspectiefplan. Omdat altijd een 

perspectiefplan wordt opgesteld (zie punt hierboven) wordt dus altijd 

stilgestaan bij de afstemming met de andere zorg en hoeft dat niet apart 

benoemd te worden. 

- Voor Persoons Gebonden Budgetten (PGB) is het huidige beleid voortgezet. De 

reden hiervoor is dat het hanteren van maand- of trajectprijzen zoals bij zorg 

in natura van toepassing is, veronderstelt dat er een bepaald volume 

(meerdere cliënten) is waardoor gemiddeld kan worden. Bij een PGB is dit 

volume niet aanwezig omdat er altijd maar 1 cliënt aan het PGB is gekoppeld. 

Concreet houdt dit in dat: 

o De hoogte van het PGB wordt bepaald op basis van een eenheid (uur, 

dagdeel etc). 

o De combinatie PGB professional (formele zorg) en zorg in natura is 

toegestaan. 

o De combinatie PGB sociaal netwerk (informele zorg) en zorg in natura is 

toegestaan. 

o Eerste en tweedelijns gezinsleden zijn niet uitgesloten van een PGB voor 

het sociaal netwerk. 

 

Het financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017 kan worden 

ingetrokken omdat vanaf 1 januari er sprake is van nadere regels. Voor Wmo zijn deze 

nadere regels al eerder vastgesteld en in werking getreden.  

 

Voor een uitgebreide(re) onderbouwing van deze punten wordt verwezen naar de 

toelichting op de verordening en nadere regels.  

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In de 

verordening wordt op een aantal plaatsen de bevoegdheid aan het college gegeven om 

nadere regels op te stellen.  

 

 

 

Wat is het vervolg? 

De verordening treed op 1 januari in werking, tegelijkertijd met de nieuwe inkoop. 
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Bijlage 

- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018 

- Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018 (ter kennisname). 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


