
Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp 

- Gelet op de artikelen: art. 2.10 toevoegen. 
Reactie college: er is geen artikel 2.10 in de Verordening Jeugdhulp  
 

- Art. 1.1:  
-      Specialistisch team: waarom wordt hier niet dezelfde definitie gebruikt als in de WMO-

verordening? 
Reactie college: wordt op elkaar aangepast.  
- Zelfredzaamheid: moet hier ook niet worden verwezen naar de zelfredzaamheidsmatrix zoals in de 

WMO verordening? Wordt in art. 3.1. lid 1 wel naar verwezen.  
Reactie college: wordt aangepast.  
- Toelichting p. 19: de bepalingen die in de wet zijn opgenomen worden niet in de verordening 

opgenomen. Wel het geval. 
Reactie college: in de verordening staat geen uitputtende opsomming van de definities omdat deze zijn 
ook al zijn vastgelegd in de wet.  
- Art. 2.2: volledigheidshalve: ‘toegang jeugdhulp via gemeente, melding hulpvraag’. 

 Reactie college: zal worden aangepast.  
 
- Art. 2.3: ‘het college verzamelt alle voor het onderzoek’ toevoegen ‘bedoeld in art. 2.5’.  
 Reactie college:  

Deze verwijzing is volgens ons niet correct en nemen wij niet over. Artikel 2.5. gaat over het verslag. 
Een verwijzing is volgens ons hier niet nodig.  

 
- Art. 3.1. lid 2: ‘ondersteuningsplan’.  
 Reactie college: zal worden toegevoegd.  
 
- Art. 3.4: 

o Lid 1: ‘dan wel het afwijzen ervan,’ toevoegen ‘gemotiveerd’.  
o Lid 2: ‘in de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval’ 
toevoegen ‘gemotiveerd’. Wellicht logisch dat een beschikking een motivering moet bevatten, maar 
voor alle duidelijkheid toevoegen. 
 
Reactie college Toevoegen van het woord 'gemotiveerd' voegt niets toe. Een besluit moet altijd goed 
gemotiveerd zijn, conform artikel 3:46 tot en met 3:50 Algemene wet bestuursrecht.  
 
Waarom worden in de jeugdverordening wel voorwaarden gesteld die in de beschikking moeten worden  
opgenomen en in de WMO verordening niet (gezien de samenhang van transities).  
Reactie college:  
De VNG geeft in haar modelverordeningen twee opties, een summiere met een uitgebreide toelichting 
(zoals in de Wmo-verordening), een uitgebreide met een beperkte toelichting (zoals in de 
Jeugdverordening). De inhoud van de beschikking zal in alle gevallen compleet moeten zijn. Hierbij 
zullen uiteraard ook de bepaling van de Awb in alle gevallen worden toegepast.  
  
 
• Lid 4 onder a: maatwerkvoorziening = individuele voorziening. 
Reactie college: zal worden aangepast.  
 
 



- Art. 4.1:  
o Lid 1: algemene voorzieningen = overige voorzieningen. 
Reactie college:  in dit artikel worden algemene voorzieningen bedoeld. Wordt niet aangepast.  
• Lid 2 en lid 3: wordt hier zonder en met verblijf in de gemeente Goirle bedoeld? Hoe wordt 

vastgesteld dat een jeugdige in gemeente Goirle woont (woonplaatsbeginsel)? Hoe wordt 
hiermee omgegaan als dit niet direct te bepalen is? 

Reactie college: Ja, hiermee worden voorzieningen bedoeld met en zonder verblijf, maar niet alleen in 
de gemeente Goirle, dit zijn ook regionale of soms landelijke voorzieningen.  
Wanneer er onduidelijkheid is over het woonplaatsbeginsel wordt hier regionaal naar gekeken. Hierover 
moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.  
 

- Art. 4.2. lid 2: sub d toevoegen aan sub c.  
 Reactie college: wordt aangepast.  
 
- Art. 5.5: Dezelfde vraag als bij de WMO verordening. is het niet voldoende om alleen naar de 

participatieraad te verwijzen? De indruk kan nu ontstaat (ondanks lid 4) dat inwoners nu twee 
mogelijkheden hebben. Of lid 4 herformuleren in de trant van: de wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de in lid 1 tot en met 3 genoemde bepalingen is geregeld in de Verordening participatieraad 
gemeente Goirle.  

 Reactie college: tekstsuggestie wordt overgenomen.  
 
- Geen evaluatiebepaling opgenomen. Hetzelfde voorstel als bij de verordeningen inzake de 

Participatiewet:  
o Lid 1: ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar 
geëvalueerd. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid van 
het beleid en de effecten van de verordening en het beleid in de praktijk’.  
o Lid 2: ‘In afwijking van het eerste lid vindt de eerste evaluatie plaats twee jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening’.  
Toelichting: gezien de nieuwe taken die op de gemeente afkomen is een evaluatie van beleid van 
belang. De eerste evaluatie na twee jaar kan gebruikt worden voor de herijking van het beleid Back to 
Basics.  
Reactie college:  Wij zullen uw Raad uiteraard periodiek informeren over het gevoerde beleid. In deze 
verordening hebben wij geen behoefte aan deze wijziging. Wij wachten de discussie hierover in uw 
Raad af.  
 


