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Beslispunten
1.

In te stemmen met het uitbreiden van taken van de ISD Bollenstreek voor individuele
jeugdhulpvoorzieningen.

2.

In te stemmen met aangepaste dienstverleningsovereenkomst met de ISD Bollenstreek.

3.

Mandaat te verlenen aan de ISD Bollenstreek voor het nemen van besluiten op aanvragen
individuele jeugdhulpvoorzieningen conform mandaatbesluit in de bijlage.

4.

Het mandaat aan het jeugd- en gezinsteam voor het besluiten op een aanvraag voor
individuele jeugdhulpvoorzieningen in te trekken.

5.

De bezwaarcommissie ISD Bollenstreek aan te wijzen voor het behandelen van
bezwaarschriften over individuele jeugdhulpvoorzieningen.

Beslissing B&W (inclusief eventueel handhaven vertrouwelijkheid):

Inleiding
Sinds 1 januari 2015 verstrekken de jeugd- en gezinsteams (JGT’s) de persoonsgebonden budgetten
jeugdhulp (PGB). Het verstrekken van PGB’s jeugdhulp gaat in de Bollenstreek in samenwerking met
de ISD. Daarvoor zijn eind 2014 afspraken gemaakt met de ISD. De JGT’s en de ISD hebben nu
meer dan een jaar ervaring. Uit evaluatie is gebleken dat het proces verbeterd kan worden. Dit heeft
geleid tot een voorstel over het uitbreiden van de taken van de ISD. Het college moet hierover een
besluit nemen.
Argumenten
1.1

Het JGT wordt ontlast bij administratieve taken en heeft meer tijd voor hulpverlening.
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Ouders en de jeugdige bespreken met het JGT wat er nodig is voor hun jeugdhulpvraag. Als duidelijk
is geworden dat een PGB jeugdhulp nodig is volgt het besluit daarover. De verwerking van dit besluit
gebeurt nu voor een deel door het JGT (het maken van berekeningen, opstellen van een beschikking).
Deze taken worden door JGT-medewerkers als belastend en tijdrovend ervaren. Hun taak is in de
eerste plaats jeugdhulp verlenen, daar ligt hun expertise. Het voorstel is dat de ISD deze taken over
neemt.
1.2

Kwaliteit van administratieve afhandeling wordt beter

De ISD heeft medewerkers die dagelijks met PGB’s werken en opgeleid zijn voor deze taken.
Daarom zal het berekenen van een PGB sneller en beter gaan. Dit geldt ook voor het opstellen van
beschikkingen.
2.1

De dienstverleningsovereenkomst is geactualiseerd

De dienstverleningsovereenkomst is aangepast en bevat nu de gewenste nieuwe taken voor de ISD.
3.1

Hiermee kan de ISD beschikkingen versturen

Het is de bedoeling dat de ISD de beschikkingen gaat opstellen en versturen. Om dit mogelijk te
maken zal de ISD formeel ook het besluit nemen.
3.2

JGT-ers blijven bepalen wat er nodig is.

De praktijk blijft dat het JGT aanvragen voor individuele jeugdhulpvoorzieningen behandelt. Daarna
adviseert zij de ISD over het te nemen besluit. In de dienstverleningsovereenkomst is de
randvoorwaarde opgenomen dat de ISD dit advies in acht neemt. De ISD zal dus geen eigen afweging
maken of een jeugdhulpvoorziening nodig is en heeft daarover geen contact met ouders/jeugdigen.
3.3

Het aantal beschikking gaat niet stijgen

In de verordening Jeugdhulp is geregeld dat er alleen beschikkingen wordt verstuurd:
-

bij voorzieningen in de vorm van een PGB;

-

als ouders of de jeugdige dat wensen;

-

als het een weigering betreft.

Hiermee wordt rechtsbescherming geboden aan burgers wanneer nodig en blijft de administratieve
belasting zo laag mogelijk. In praktijk betekent dit dat vrijwel alleen bij besluiten over een PGB een
beschikking wordt gemaakt. Deze praktijk verandert niet.
4.1

Het mandaat aan het JGT is niet meer nodig

Als de ISD het mandaat heeft te besluiten over een individuele jeugdhulpvoorzieningen, moet het
mandaat aan het JGT worden ingetrokken.
5.1

Dit past bij het besluit om de ISD te mandateren voor het nemen van een besluit

Als de ISD een besluit neemt over een PGB Jeugdhulp is een logisch gevolg dat ook de commissie van
bezwaarschriften van de ISD de bezwaren op de besluiten behandelt. Het jeugd- en gezinsteam heeft
bij de bezwaarprocedure de rol van adviserend deskundige.
5.2

Bezwaarcommissie van de ISD is ingesteld voor een breed spectrum waaronder zorg en jeugd

De commissie van bezwaarschriften van de ISD is deskundig op het gebied van beslissingen over zorg
in verband met de Wmo ook voor jeugdigen betreft. Immers sommige Wmo-voorzieningen worden
aan jeugdigen verstrekt.
Door de afhandeling van bezwaren over individuele jeugdhulpvoorzieningen van 5 gemeenten bij 1
commissie te beleggen, kan deze commissie haar deskundigheid verdiepen. Het aantal bezwaren op
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jeugdhulpvoorzieningen per gemeente in de Bollenstreek is laag op dit moment (variërend van 0 tot 3
per jaar per gemeente).
Financiële consequenties
De extra kosten voor uitbreiden van de taken bij de ISD zijn per gemeente:
Hillegom

€

8.578

Lisse

€

8.932

Noordwijk

€ 10.276

Noordwijkerhout

€

Teylingen

€ 12.696

Totaal

€ 46.644

6.162

Dit betreft niet de kosten voor bezwaar en beroep. Daarover worden op een later moment afspraken
gemaakt.
De ISD neemt deze kosten mee in het komende voorstel voor begrotingswijziging 2016. De kosten
kunnen gedekt wordt uit budget beschikbaar voor jeugdhulp (lokale uitvoeringskosten en onvoorzien).
De kosten kunnen niet gedekt wordt door te bezuinigen op de jeugd- en gezinsteams. Het voorstel is
namelijk juist bedoeld om jeugd- en gezinsteams te ontlasten, zodat tijd vrij komt voor directe hulp.
Bovendien is in het kader van de begroting 2016 en inkoop 2017 voor de jeugdhulp besloten door
college en raad dat niet wordt bezuinigd op de jeugd- en gezinsteams.
Kanttekeningen (risicofactoren):
1. Misschien gaat de SVB haar taken voor PGB’s verliezen.
De Sociale Verzekerings Bank voert nu het trekkingsrecht voor PGB’s uit. Landelijk speelt een
discussie of dit zo moet blijven. Als de SVB stopt met deze taak, kan dit gevolgen hebben voor de
afspraken tussen gemeenten en de ISD Bollenstreek. Als er verandering komt, dan zal dit niet op
korte termijn zijn. We kunnen er dus nu geen rekening mee houden.
Aanpak/uitvoering/participatie:
Genomen besluit worden nader uitgewerkt door de gemeente (projectorganisatie Sociaal Domein), de
JGT’s en de ISD.
Duurzaamheid:
Dit voorstel draagt bij een goede jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen van onze gemeente.
Evaluatie:
Gemeente en ISD Bollenstreek hebben drie keer per jaar overleg over de uitvoering van de
dienstverleningsovereenkomst. Er wordt dan bijgestuurd indien nodig.
Communicatie:
De jeugd- en gezinsteams van de Bollenstreek wordt geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over het
PGB jeugdhulp.
Interne adviezen:
Juridische zaken heeft bij gedragen aan dit voorstel en stemt in.
Personeel
N.v.t.
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Bijlagen/ Achtergrondinformatie
1. Notitie ondersteuning JGT door ISD voor PGB Jeugdhulp
2. Dienstverleningsovereenkomst afhandeling PGB Jeugdhulp
3. Mandaatbesluit over taken ISD voor PGB Jeugdhulp

Het college,

secretaris

burgemeester
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