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Onderwerp: Vaststellen wijziging verordening Jeugdhulp

Voorgesteld raadsbesluit
Verordening tot wijziging van de verordening jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel
Op dit moment staat in de verordening voor Jeugdhulp dat de aanvraagprocedure op gelijke wijze dient te 
verlopen als bij de Wmo 2015. De meeste gemeenten hebben dit zo ingericht bij de invoering van de 
Jeugdwet. Inmiddels is gebleken dat deze werkwijze juridisch niet correct is. De verordening moet gelijk 
gebracht worden met de aanvraagprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de praktijk 
wordt al volgens dit, juiste, wettelijke kader gewerkt. 

Aanleiding voor het voorstel
Gemeenten behoren te handelen conform de daarvoor gestelde wettelijke kaders van de Jeugdwet en de 
Awb, die voor inwoners kenbaar moeten zijn.

Beoogd resultaat van het voorstel
Met de wijzigingen van de verordening worden de regels in overeenstemming gebracht met het juridisch 
kader en de praktische uitvoering. Voor inwoners is kenbaar op welke wijze het college te werk gaat als zij 
zich melden met een behoefte aan jeugdhulp (hulpvraag). De tekst van deze wijzigingsverordening wordt 
bestendigd in de verordening jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021.

Argumentatie
De meeste gemeenten hebben bij de invoering van de Jeugdwet gekozen om de aanvraagprocedure op 
gelijke wijze in te richten als de Wmo 2015. Zo ook de gemeente Tubbergen. Dat wil zeggen dat na de 
melding van een hulpvraag (behoefte aan jeugdhulp) binnen een termijn van 6 weken een onderzoek wordt 
gedaan, daarvan een verslag wordt opgemaakt met daarin een advies en bij ondertekening door de inwoner 
van dat advies er binnen 2 weken een concreet besluit wordt genomen. Gelet op het wettelijk kader van de 
Jeugdwet en inmiddels verschenen jurisprudentie hierover is deze werkwijze juridisch niet correct. Daarom 
wordt de verordening in overeenstemming gebracht met de aanvraagprocedure volgens de Awb. Voor het 
overzicht van de bestaande tekst en de te wijzigen tekst van de verordening verwijzen we u naar bijlage 1. 
Wijzigingsverordening JW gemeente Tubbergen 2023. In de uitvoeringspraktijk wordt al conform het juiste 
wettelijk kader gewerkt.

Participatie samenleving
De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is in de gelegenheid gesteld, voordat de regelingen zijn 
voorgelegd aan het college, mee te denken over de voorgenomen wijzigingen. Deze zijn op 7 november jl. 
besproken met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Zij hebben op dat moment 
mondeling positief advies gegeven.

Externe communicatie
De regelingen worden bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad.
Inwerkingtreding en plaatsing op www.overheid.nl.

Financiele paragraaf
De wijzigingen in de Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen en de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 
Tubbergen hebben geen financiële consequenties.

Uitvoering
Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad en beleidsregels door het college op 21 december 
2022, volgt bekendmaking en publicatie:



• Bekendmaking regelingen in het digitale Gemeenteblad.
• Inwerkingtreding van de regelingen jeugdhulp op 1 januari 2023 en plaatsing op www.overheid.nl. 

Evaluatie
De Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij zijn onder andere 
medewerkers van team maatschappelijke voorzieningen en zorg, consulenten, juristen, financieel adviseurs 
en de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen betrokken. Wanneer er wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden, zal dit voor besluitvorming opnieuw aan uw raad worden voorgelegd, zodat de verordening weer in 
overeenstemming is met wet- en regelgeving en recente jurisprudentie.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2021 wordt ook ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de waarnemend burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 20 december 2022
Nummer:  B 
Onderwerp: Vaststellen wijziging verordening Jeugdhulp

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 13 december 2022;
 
gelet op artikel 149 Gemeentewet: ''de raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente 
nodig oordeelt.''

besluit:
Verordening tot wijziging van de verordening jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

De raadsgriffier, De waarnemend voorzitter,


