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1. Inleiding 

Eind oktober 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe verordeningen sociaal domein 

vastgesteld. Daarbij heeft het college toegezegd een aantal amendementen begin 2015 te 

verwerken, als ook de inmiddels geactualiseerde landelijke modelverordeningen van de 

VNG. 

 

Voorliggende nota betreft de vaststelling van de wijzigingen verordening Jeugd en 

verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem. De wijzigingsverordening 

wordt tevens aangebonden aan de gemeenteraad van Zandvoort. 

 

2. Voorstel aan de raad 

1. “Eerste wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem” vast 

te stellen. 

2. “Eerste wijzigingsverordening Jeugd gemeente Haarlem” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Verordeningen die geactualiseerd zijn aan de modelverordeningen van de VNG. 

 

4. Argumenten 

 

a. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 

 

Aansluiting bij modelverordeningen VNG 

Een aantal aanpassingen is gebaseerd op de nieuwe modelverordening van de VNG. Deze 

hebben vooral het karakter van verduidelijkingen. 

 

Aanpassing inzet persoonsgebonden budget 

Een onbedoelde kleine beperking ten aanzien van de inzet van het PGB is in deze 

wijzigingsverordening hersteld. Het kan zijn dat het voor een PGB-houder noodzakelijk is 

voor een deel van zijn budget zorg in te kopen bij een gecontracteerde aanbieder om een 

passend integraal ondersteuningsaanbod te realiseren. Die mogelijkheid wordt in deze 

wijzigingsverordening gecreëerd. 

 

b. Verordening Jeugd 

 

Aansluiting bij modelverordeningen VNG 

Op basis van de geactualiseerde modelverordening van de VNG  is artikel 14 van de 

verordening aangepast. Dit artikel regelt het betrekken van burgers bij het beleid en betreft 

een verduidelijking op het oorspronkelijke artikel.  

 

Dyslexiezorg alsnog opgenomen in de verordening 

Scholen verstrekken al een aantal jaren dyslexiezorg, volgens een vastgesteld protocol. In het 

kader van de  nieuwe Jeugdwetgeving wordt de dyslexiezorg nu expliciet genoemd in de 

verordening en kan de schoolleiding aan de hand van een protocol de indicering voor 
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dyslexiezorg voortzetten, zonder tussenkomst van het CJG. De aanbieder van deze vorm van 

jeugdzorg maakt de beoordeling of dyslexiezorg noodzakelijk is en in welke mate. In de 

inkoop hebben we hiermee rekening gehouden. 

 

Familiegroepsplan opgenomen na amendement 

Bij de behandeling van de verordening Jeugd in oktober 2014, is een amendement ingediend 

om in de toelichting op de verordening de mogelijkheid van het familiegroepsplan te 

verduidelijken. Het amendement is niet in stemming gebracht na toezegging van het college 

dit op te nemen in de wijzigingsverordening, zoals nu gebeurt. 

 

Pleegouders opgenomen na raadsmotie 

Bij de behandeling van de verordening Jeugd in oktober 2014, is een motie aangenomen om 

duidelijker te vermelden dat ook pleegouders toegang hebben tot voorzieningen voor 

jeugdzorg. Dit punt wordt nu verduidelijkt in de toelichting bij de wijzigingsverordening 

jeugd. Het college geeft hiermee invulling aan de motie.  

 

5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

De wijzigingsverordeningen Jeugd en Wmo treden in werking op de dag na bekendmaking.  

 

Na vaststelling door de raad van de wijzigingsverordeningen worden deze met de 

bijbehorende stukken bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP) op 

www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens worden de vastgestelde verordeningen 

gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 

 

 

7. Bijlagen 

Wijzigingsverordeningen. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

Gelet op de Jeugdwet 

 

Besluit: 

 

- de “Eerste wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem” 

vast te stellen. 

- de “Eerste wijzigingsverordening Jeugd gemeente Haarlem” vast te stellen. 

 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 


