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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u over het volgende. 

 

 

1. Inleiding 

 

Onlangs werd bekend dat wij als college volgens de Jeugdwet de verantwoordelijkheid hebben om kinderen 

te vervoeren van en naar instellingen voor jeugdhulp in geval van medische noodzaak of een beperking in 

de zelfredzaamheid van de jeugdige.  

Voor de AWBZ-zorg was dit al langere tijd bekend. De huidige Jeugdwet bepaalt nu alleen dát het vervoer 

onder de jeugdhulpplicht valt, maar schrijft niet voor hoe de gemeente dit moet organiseren. Wij vinden het 

belangrijk dat we dit vervoer voor deze doelgroep goed organiseren. In deze raadsinformatiebrief kunt u 

lezen hoe wij dit vorm willen geven. 

 

 

2. Kern 

 

Regionale afstemming 

Onze gemeente had, net als overige gemeenten in het land, het vervoer van en naar instellingen voor 

jeugdhulp nog niet verankerd in de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015. In het kader van de 

regionale samenwerking heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij 

Duurstede en Zeist. 

 

Landelijk is deze taak nog erg in ontwikkeling, juist omdat pas laat bekend werd dat gemeenten hiervoor 

verantwoordelijk zijn. De gemeenten in onze regio zijn een van de eerste gemeenten die het vervoer van en 

naar instellingen voor jeugdhulp georganiseerd hebben. Verschillende gemeenten hebben ons al benaderd 

om te leren van onze werkwijze. Om die reden hebben wij de werkwijze als ‘best practice’ aangeboden aan 

de VNG. 
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Lokale aanpak 

Wij hebben het vervoer van en naar instellingen voor jeugdhulp lokaal verankerd. De werkwijze is 

gebaseerd op de bestaande Verordening Leerlingenvervoer. De inhoud van de regeling is conform de lijn in 

de Verordening Leerlingenvervoer Utrechtse Heuvelrug en gaat uit van maatwerk.  

De toe te kennen vormen van vergoedingen op volgorde van opschaling zijn: 

1. Kilometervergoeding aan ouders 

2. OV-vergoeding 

3. OV-vergoeding met begeleiding 

4. Aangepast vervoer 

 

De uitwerking van het vervoer van en naar instellingen voor jeugdhulp is een aanvullende regeling als 

bedoeld in de Verordening Jeugdhulp. Daarom hebben wij ‘vervoer’ opgenomen als individuele vorm van 

jeugdhulp in het Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015. In de toelichting op het Besluit worden de toe 

te kennen vormen van vergoedingen benoemd. 

 

Financiële middelen 

In mei/juni 2015  voegt het Rijk middelen toe aan het macrobudget Jeugd voor deze functie. Die gelden 

voegen we lokaal toe aan het budget Jeugdhulp. We zullen o.a. de uitvoeringskosten uit dat budget betalen. 

We gaan er vanuit dat de middelen die we van het Rijk ontvangen, toereikend zijn voor deze kosten 

(budgetneutraal). Indien dit niet het geval is, nemen wij dit mee in onze lopende lobby richting het Rijk over 

ons tekort op jeugdhulp. 

Omdat we de middelen pas in mei/juni ontvangen worden eventuele kosten tot die tijd betaald uit de 

middelen we die reeds hebben ontvangen om jeugdhulp uit te voeren.  

 

Het vervoer jeugdhulp is, net als andere vormen van Jeugdhulp, een openeinderegeling. Op het moment dat 

blijkt dat een kind aangewezen is op aangepast vervoer om van en naar de jeugdhulpaanbieder te worden 

vervoerd, kunnen de vervoerskosten per cliënt hoog oplopen zonder dat de gemeente hierop grip heeft. 

Overigens blijkt uit het eerste verkennende onderzoek onder jeugdhulpaanbieders, vervoerders én 

medewerkers van de Servicepunten dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van vervoer naar een 

jeugdhulpaanbieder (anders dan een AWBZ-aanbieder) zeer gering is. 

 

Aangepast vervoer via taxibedrijven 

Met de taxibedrijven zijn op dit moment geen aanbestedingsafspraken gemaakt voor deze vorm van 

vervoer. Wij maken binnen de geldende aanbestedingskaders (aanvullende) afspraken met de 

vervoersbedrijven die ook al gecontracteerd zijn voor het leerlingenvervoer. Verder gaan we dit jaar na of  

een nieuw ‘vervoer jeugdhulp perceel’ al dan niet moet worden aanbesteed. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs. 

 

 

 

 

Bijlage: Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 


