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Onderwerp: Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp Velsen 2015 en Nadere regels en Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning Velsen 2015.

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Op 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2015 en de
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015 vastgesteld.
Een aantal bepalingen uit deze twee verordeningen behoeft nadere uitwerking.
Het college heeft de voorbije weken om die reden de volgende documenten vastgesteld:
 De Nadere regels Jeugdhulp Velsen 2015;
 De Beleidsregels Jeugdhulp Velsen 2015;
 De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Velsen 2015;
 De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Velsen 2015.
In alle gevallen zijn de zowel de Nadere regels als de Beleidsregels in nauw overleg met de gemeenten
Heemskerk en Beverwijk opgesteld.
Wezenlijke verschillen tussen de genoemde producten die mogelijk kunnen leiden tot
rechtsongelijkheid tussen de verschillende gemeenten zijn er niet.
Onderscheid kan er wel zijn door puur lokaal ingekleurde omstandigheden. Die leiden er echter niet toe
dat de uitvoering van de Jeugdwet en/of de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van elkaar
verschilt.
Een aantal belangrijke onderwerpen die zijn uitgewerkt in de Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp
zijn:
 de wijze waarop de toegang tot en toeleiding naar individuele voorzieningen voor jeugdigen
vorm wordt gegeven;
 de termijnen die hierbij van belang zijn;
 de bijzonderheden van het familiegroepsplan, waarin de ondersteuningsvraag wordt gekoppeld
aan de omgeving van de jeugdige;
 de bijzonderheden van het persoonsgebonden budget, waarmee de hulp niet in natura wordt
geboden, maar door middel van een budget waarmee de ondersteuning zelf ingekocht kan
worden;
 het doel en de onderdelen van het afwegingskader dat door de CJG-coaches zal worden
gehanteerd bij het beoordelen van de toegang tot individuele voorzieningen.
Een aantal belangrijke onderwerpen die zijn uitgewerkt in de Nadere regels en Beleidsregels Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn:
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de bijzonderheden van het onderzoek dat wordt verricht als een ondersteuningsvraag door een
burger is gesteld;
de termijnen die van belang zijn bij dit onderzoek en bij het eventueel beschikken op een
aanvraag;
de beschrijving van een zelfredzaamheidmatrix, die er voor zorgt dat een hulpvraag breed wordt
beoordeeld;
de uitwerking van de volgende maatwerkvoorzieningen; voeren een huishouden, wonen,
mobiliteit en begeleiding;
de beschrijving van de afwegingskaders die bij deze maatwerkvoorzieningen bepalend zijn voor
het antwoord op de vraag hoe om te gaan met een ondersteuningsvraag;
de bijzonderheden van het persoonsgebonden budget;
de hoogte van de eigen bijdragen.

De vier documenten genoemd in dit collegebericht zijn opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.
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