
Belangrijkste wijzigingen in Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 t.o.v. 2019 
 
*We gebruiken een nieuwe opmaak voor de verordening die overzichtelijker is. 
 
*Datum aanvraag (datum waarop de beslistermijn van 8 weken start) is niet meer datum 
keukentafelgesprek, maar datum eerste contact. Dit is meer in lijn met de termijnen Wmo, meer in 
lijn met meest recente jurisprudentie en de wetgeving en is klantvriendelijker. Er zit immers niet 
eerst nog een ‘wachttijd’ tot aan het keukentafelgesprek tussen voordat de termijn waarbinnen we 
moeten beslissen gaat starten. Inwoners hebben dus eerder recht op een besluit.  
 
*We volgen Tilburg in de financiering van de pgb’s door middel van de pxq systematiek. We laten de 
arrangementen los voor pgb. Budgethouders betalen hun zorgverleners vrijwel altijd per uur uit en 
dan is het heel transparant en inzichtelijk als we werken met producten met een vast uurtarief in 
plaats van een totaalbedrag.  
 
*Nieuw bij de begripsbepalingen is de bepaling die gaat over Veilig Thuis: het regionale advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de wet. 
 
*Zorg en begeleiding in onderwijs (ZIO: zorg in onderwijstijd) wordt toegevoegd aan de overige 
voorzieningen, omdat dit op sommige scholen (speciaal onderwijs) niet langer een individuele 
voorziening betreft, maar vanuit het college is georganiseerd binnen de school. 
 
*Er is een nieuwe bepaling opgenomen die het mogelijk maakt een toets toe te passen op 
verwijzingen jeugdhulp via het medisch domein. Deze werkwijze is in de regio Hart van Brabant 
vastgesteld door de Bestuurscommissie Jeugd.  Deze toets medisch domein houdt een rekenkundige 
dan wel inhoudelijke toets in op het plan zoals de zorgaanbieder dit opstelt. Op dit moment doet de 
gemeente Goirle alleen een rekenkundige toets, waarbij er gekeken wordt of de zwaarte van het 
arrangement past bij de voorgestelde inzet. Dit gebeurt door steekproefsgewijs plannen op te vragen 
bij zorgaanbieders. Dit artikel in de verordening is opgenomen zodat de verordening past bij de 
werkwijze van de gemeente. 
 
  


