DOORKLIK WETTELIJK KADER, JEUGDWET
De Jeugdwet, ingegaan op 1-1-2015 voorziet in een decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg
voor jeugd naar gemeenten. Door de verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat,
voor preventie, voor vroegsignalering tot en met de (zware) gespecialiseerde zorg en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bij gemeenten te leggen, wordt het makkelijker
verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, welzijn, sport en veiligheid.
Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:


gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk
dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en
professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;



minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;



eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;



samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

Gemeenten zijn door de decentralisatie in staat om integraal jeugdbeleid te ontwikkelen en maatwerk te
bieden. De gemeente is verantwoordelijk voor:
1. Organiseren van de toegang: het op een laagdrempelige en herkenbare wijze advies geven over en
het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp, zo nodig in samenspraak met
de sociale omgeving en de school.
2. De toegang tot het gedwongen kader en het organiseren van de uitvoering van de
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
3. Het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp bij problemen met het opgroeien en
opvoeden en psychische problemen en stoornissen.
De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat eens in de vier jaar wordt
vastgelegd in een plan. Dat plan beschrijft onder meer de visie van de gemeente, de uitvoering van het
beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen, de wijze van beoordeling en de
afweging van een toekenning, de beoogde uitkomsten, de kwaliteitseisen en de medezeggenschap van
kinderen en opvoeders bij de uitvoering van jeugdhulp.

Het gemeentelijke jeugdplan moet volgens de nieuwe wet aangeven hoe de gemeente het opvoedkundig
klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang versterkt, een kwalitatief en kwantitatief
toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp laagdrempelig en herkenbaar in stand
houdt, advies geeft over het bepalen en inzetten van gewenste zorg en per telefoon jeugdigen adviseert
over voorgelegde vragen. Bovendien moet een gemeente aangeven hoe ze beperkingen in zelfredzaamheid
en maatschappelijke participatie van jeugdigen compenseert om ze toch in staat te stellen volwaardig deel
te nemen aan de maatschappij.
Ook het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering is ieen verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dat houdt in dat een gemeente een verzoek kan indienen bij de Raad voor de kinderbescherming, als de
gemeente tot het oordeel komt dat een maatregel met betrekking tot het gezag over de minderjarige is te
overwegen. Een gecertificeerde organisatie voor jeugdbescherming neemt de uitvoering van een door de
kinderrechter uitgesproken maatregel op zich. Gemeenten houden daarnaast een meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) in stand.
Gemeenten zijn verantwoordelijkheid om de individuele ondersteuning aan een kind of gezin af te
stemmen met schoolbesturen en met andere voorzieningen op het gebied van onderwijs. Om die
samenwerking goed vorm te geven voert de gemeente op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met
de samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt het belang van
goede samenwerking van jeugdhulp met mbo-instellingen benadrukt. Het is wenselijk dat gemeenten
zoveel als mogelijk gecoördineerd en gezamenlijk afspraken hierover maken met de mbo-instelling(en) in
de regio.
Het gemeentelijke Jeugdplan kan pas worden vastgesteld door de gemeenteraad nadat dat OOGO heeft
plaatsgevonden. Het OOGO vindt plaats volgens een procedure, vastgesteld door het
samenwerkingsverband en het college van de gemeente of gemeenten. De procedure bevat een
voorziening voor het beslechten van geschillen.
Het OOGO is vooral van belang voor afstemming van de via de gemeenten toegankelijke jeugdhulp met de
ondersteuning die het onderwijs biedt in het kader van passend onderwijs en afspraken om een één gezin,
één plan, één aanpak te kunnen realiseren.
Voor de volledige wetstekst en Memorie van Toelichting zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-in-de-wet

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 onder
de Jeugdwet. Gemeenten krijgen dus de taak om deze dyslexiezorg - die nu nog op grond van de
Zorgverzekeringswet wordt vergoed - te organiseren en te financieren. Voor het behandelen van EED is een
goede samenhang noodzakelijk tussen de ondersteuning op school en de zorg door JGGZ.

