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Voorstel:
De Subsidieverordening Jeugdhulp vast te stellen.
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Inleiding: 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit de 
Jeugdwet (o.a. preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen) binnen het 
daarvoor beschikbare budget.
De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle hebben besloten tot een gezamenlijke aanpak bij de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid op dit gebied en hebben daartoe de gemeenschappelijke 
regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland getroffen.

Argumenten:
In november 2014 heeft de uitvoeringsorganisatie bij een groot aantal aanbieders verschillende 
vormen van jeugdhulp gecontracteerd in de vorm van een overeenkomst. Met een aantal partijen zijn 
subsidieafspraken gemaakt. De basis voor deze subsidiering dient in een subsidieverordening te 
liggen. Aangezien de uitvoeringsorganisatie jeugdzorg geen verordenende bevoegdheid heeft, dient 
door elke gemeenteraad afzonderlijk deze subsidieverordening te worden vastgesteld. De uitvoering 
van de subsidieverordening wordt vervolgens door de colleges van de betrokken gemeenten 
gemandateerd aan het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie. Een subsidieverordening bevat 
doorgaans de (meer technische) eisen die in het kader van subsidiëring worden gesteld. Hierin is 
bijvoorbeeld opgenomen waar een aanvraag aan moet voldoen, welke kosten subsidiabel zijn, welke 
termijnen van toepassing zijn, en dergelijke. 

Kanttekeningen
Binnen de gemeenten vormt de Subsidieverordening Jeugdhulp de wettelijke grondslag voor 
subsidiëring van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp. De uitvoering van de verordening ligt 
formeel in handen van de elf colleges. Vanaf de start van de gemeenschappelijke regeling 
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg is het de bedoeling geweest dat het bestuur van deze 
Uitvoeringsorganisatie namens de colleges de subsidieverlening op het gebied van de Jeugdhulp zou 
gaan uitvoeren. Hiertoe zijn in 2014 door alle colleges al besluiten tot mandatering van deze 
subsidiebevoegdheid genomen. Het juridisch kader voor de verordening wordt gevormd door de: 

 Algemene wet bestuursrecht
 Jeugdwet
 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland.

De Subsidieverordening Jeugdhulp biedt de wettelijke grondslag voor subsidiëring van de regionaal 
gecontracteerde jeugdhulp in de regio IJsselland.

Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Bij de voorbereiding van deze subsidieverordening zijn alle elf 
gemeenten uit de regio IJsselland betrokken, zowel beleidsmedewerkers als juristen.

Duurzaamheid:
Niet van Toepassing.

Financiële dekking:
De gelden voor de subsidiering worden opgenomen in de jaarlijks door de gemeenteraden vast te 
stellen begrotingen. Hierin staat dan hoeveel geld voor welke (hoofd)activiteiten beschikbaar is. Dit 
houdt overigens niet in dat genoemde bedragen per aanvrager beschikbaar zijn. Het totaal van de 
bedragen die in de gemeentelijke begrotingen zijn vastgesteld voor inkoop en subsidiering van 
jeugdhulp-aanbieders is het budget waaruit de Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland de 
daadwerkelijke inkoop en subsidiering van jeugdhulpaanbieders kan bekostigen.

Communicatie:
Na vaststelling van de subsidieverordening Jeugdhulp, zal dit besluit door de gemeente gepubliceerd 
worden, waarmee de subsidieverordening in werking treedt per 1 januari 2016.
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Vervolg:
Met deze verordening krijgt het college alle bevoegdheden omtrent de subsidieverlening op het terrein 
van jeugdhulp. In het najaar van 2014 heeft het college deze bevoegdheden gemandateerd aan het 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland.
Het is niet nodig om dit mandaatbesluit aan te passen, aangezien het mandaatbesluit zodanig  ruim is 
geformuleerd dat gesteld kan worden dat de bevoegdheden die nu in de subsidieverordening zijn 
opgenomen al onder het toepassingsbereik van dat mandaatbesluit vallen.

Bijlagen:
De Subsidieverordening Jeugdhulp

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nummer 417;

gelet op   artikel 149 Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Jeugdwet; 

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieverordening Jeugdhulp.       

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


