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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-026561 

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
10 augustus 2021 14 september 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. De verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 vast te stellen. 

 
Inleiding 
De verordening Jeugdhulp gemeente Goirle is aangepast om beter tegemoet te komen aan de 
huidige werkwijze in gemeente en toegang. Hierbij waren medewerkers van beleid en uit de 
uitvoering van de jeugdhulp betrokken. Tevens is er informatie ingewonnen bij andere gemeenten in 
de regio Hart van Brabant en kennis genomen van andere lopende processen in de gemeente Goirle 
zoals de doorontwikkeling van ’t Loket en de nieuwe inkoop van het voorliggend veld. Ook zijn waar 
mogelijk de ontwikkelingen binnen de nieuwe inkoop van de regionale jeugdhulp in Regio Hart van 
Brabant mee genomen. Wij leggen u de Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 (bijlage 1) ter 
vaststelling voor. In bijlage 2 leest u in het kort de belangrijkste wijzigingen. 
 
Argumenten 
1 De nieuwe verordening sluit aan bij lopende ontwikkelingen sinds 2019 
In het voorjaar van 2019 is de verordening voor het laatst herzien. Op dat moment waren deze 
stukken in lijn met het beleid en de werkwijze in de gemeente Goirle. Sinds de vorige aanpassingen is 
er veel gebeurd. Er zijn ontwikkelingen die een aanpassing in de verordening vragen, zoals 
jurisprudentie over de termijnen voor het behandelen van een hulpvraag. Ook bereiden we ons voor 
op een nieuwe manier van inkoop van regionale jeugdhulp. Voor zo ver als mogelijk wordt hierop al 
ingespeeld. Tot slot heeft de gemeente Goirle te maken gekregen met stijgende aantallen 
ondersteuningsvragen en toenemende kosten, waarop beheersmaatregelen zijn ingezet. Deze 
verordening is met de maatregelen in lijn gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opnemen van 
een bepaling over de toetsing van verwijzingen via het medisch domein. 
 
2 De Participatieraad is betrokken geweest in het proces en ondersteunt de nieuwe verordening 
In juli van 2021 is er overleg geweest met de Participatieraad Goirle werkgroep Jeugd en Wmo 
waarin is gesproken over de voorgenomen wijzigingen in de verordening jeugdhulp. In overleg zijn 
hierop nog aanpassingen in de verordening doorgevoerd. Het ging dan bijvoorbeeld over het 
toevoegen van de onafhankelijke cliëntondersteuner in de verordening. Na het definitief maken van 
de stukken is de Participatieraad Goirle gevraagd om een advies uit te brengen op de nieuwe 
verordening. De Participatieraad Goirle kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen, maar wil ook 
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nog enkele kanttekeningen mee geven. Het advies is in bijlage 3 bijgevoegd. Daarnaast vind u in 
bijlage 4 een reactie van het College op het advies van de Participatieraad Goirle.  
 
3 De verordening is integraal afgestemd tussen verschillende afdelingen 
Medewerkers van beleid, kwaliteit en backoffice jeugd hebben samengewerkt om de nieuwe 
verordening tot stand te brengen. Ook is er afstemming met beleidsmedewerkers Wmo geweest. 
Hierdoor zijn de wijzigingen integraal afgestemd. 
 
Kanttekeningen 
De verordening jeugdhulp zal in 2022 wellicht wederom aangepast worden 
Gezien de voortdurende ontwikkelingen in de nieuwe inkoop van de regionale jeugdhulp in Regio 
Hart van Brabant, en de voorgenomen nieuwe inkoop van het voorliggend veld, is de verwachting dat 
deze verordening mogelijk wederom aangepast zal moeten worden in 2022. Beide trajecten worden 
pas in de loop van 2022 effectief. Het is echter geen optie om de wijzigingen in de stukken die nu 
gedaan worden ten opzichte van die van 2019 uit te stellen, met name omdat de manier waarop 
gewerkt wordt in de uitvoering en zoals dit staat weergegeven in de verordening, te veel uit elkaar 
gaan lopen. 
 
Financiën 
Er zijn geen andere of extra kosten verbonden aan dit advies dan de reguliere uitgaven voor de 
uitvoering van de Jeugdwet.  
 
Samenwerking 
Jeugdhulp wordt in de regio Hart van Brabant gezamenlijk ingekocht. Daarnaast worden er zowel 
regionaal als lokaal in de gemeente Goirle, op uitvoerend niveau afspraken gemaakt.  
 
Communicatie 
Nadat de verordening is vastgesteld, wordt deze op de geijkte plekken gepubliceerd. Ook wordt deze 
met een toelichting gedeeld met de medewerkers van de gemeentelijke toegang en klantmanagers 
van de gemeente Goirle.  
 
Vervolg 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 
Bijlage 1 Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 
Bijlage 2 Belangrijkste wijzigingen in de verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 
Bijlage 3 Advies Participatieraad Goirle  
Bijlage 4 Reactie van het College op het advies van de Participatieraad Goirle 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
1. De verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2021 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14 september 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


