GT¡MñENTE O IE C i T'} : : T T

.å.

\L*d"dr

-.
-f

-=<

Raadsmededeling
onderwerp
zaaknummer
portefeu ¡llehouder

team

Raadsmededeling Nadere regels Jeugdhulp Oegstgeest 2018

=r

Z/:.8/ttz7o7/zzggog

:

J. Nieuwenhuis
Maatschappij

=-

opgesteld door

N.C. Kager

datum voorstel

3

juli zor8

Geachte raad,
mêdedeling

=<
Ea
=

Hierbij sturen wij u de'Nadere regels Jeugdhulp Oegstgeest 2o1B', die zijn vastgesteld door ons
juni zor8.

college op z6

Aanleiding
In de raad van 31 mei zor8 heeft uw raad de verordeningjeugdhulp Oegstgeest zor5 aangepast.
Aanleiding voor deze wijziging was een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB),
waarin werd aangegeven dat de berekeningswijze voor het vaststellen van een PGB in de
verordening moet worden opgenomen. Dientengevolge moeten ook de huidige nadere regels
worden aangepast.
Deze gelegenheid is ook benut om de nadere regels ook inhoudelijk te verduidelijken. De
belangrijkste reden hiervoor is dat enkele nadere regels onvoldoende houvast bieden aan het
Jeugd- en Gezinsteam.

Verduidelijkte regels met betrekking tot het PGB en het vervoer binnen de jeugdwet zijn in deze
nieuwe nadere regels opgenomen en dragen bij aan zorgvuldige besluitvorming vanuit het JGT.
Naast deze Nadere regels Jeugdhulp Oegstgeest zorB zal er een handreiking voor het JGT
worden opgesteld. Deze handreiking is een informeel document dat een hulpmiddel kan zijn
voor het JGT in specifieke situaties. Deze handreiking is een dynamisch document en zal
worden aangepast aan nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk.

Draagvlak
In samenwerking met het JGT hebben de gemeenten (in regionale samenwerking) deze Nadere
Regels Jeugdhulp zor8 uitgewerkt. Om ook PGB-houders te betrekken bij de voorgestelde
wijzigingen, heeft er een PGB houdersbijeenkomst plaatsgevonden op rr oktober zor7. Hierbij
was de Adviesraad Sociaal Domein ook aanwezig. Zoveel mogelijk zijn deze ervaringen/
inzichten meegenomen in de Nadere regels Jeugdhulp Oegstgeest zor8 en de handreiking.

Belangrijkste aanpassingen
-De ktualiteitseisen uoor hulpuerleners zijn opgenomenin de nadere regels
De kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders zijn opgenomen in de jeugdwet, echter is gebleken
dat zij onvoldoende houvast bieden voor de uiwoering. Deze kwaliteitseisen zijn ook in de
nadere regels opgenomen.
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-De borging uan de ueiligheid uan het kind wordt nu beter gewaarborgd
De gemeente Oegstgeest heeft net als de andere gemeenten in Holland Rijnland gekozen om een
Verklaring Omtrent Gedrag op te nemen voor opvang in het eigen (informele) netwerk, met
uitzondering van familie in de r" graad.
-We bieden nu de mogelijkheid uoor een PGB bij Ernstige Enkeluoudige Dgslexie (EED)
Het toewijzen van jeugdhulp voor Ernstige Enkelvoudig Dyslexie was voorheen alleen mogelijk
via zorg in natura, maar met het vaststellen van de nadere regels zor8 is het ook mogelijk om
deze hulp via PGB in te kopen. De reden hiervoor is dat geen enkele vorm van beschikbare hulp in
Zorg in Natura hulp mag worden uitgesloten van PGB, in verband met de keuzevrijheid van de
cliënt.

-Jeugdhulpueruoer is lokaql geregelduiq de nadere regels in combinatie met het
Ieerlingenueruoer
Het zittend ziekenvervoer was bij de transitie in zor5 vanuit financieel oogpunt, maar ook in de
uitvoering door het ministerie van VWS niet goed geregeld. Binnen de regio Holland Rijnland is
er sprake van verschillende vormen en soorten vanjeugdhulpvervoer. Hetjeugdhulpvervoer dat
niet door de zorgaanbieders wordt geregeld, werd geregeld door de Tijdelijke Werkorganisatie
Jeugdhulp (TWO), omdat het om een vorm van zorgtoewijzing gaat. Daarnaast is de wens
uitgesproken om het doelgroepenvervoer zoveel mogelijk te combineren. Aangezien het
leerlingenvervoer reeds lokaal is georganiseerd, is gekozen om ook hetjeugdhulpvervoer lokaal
te organiseren.
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