Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo

Toelichtingen Jeugd
Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de
Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking van de gemeente,
waarmee deze voorziening zich onderscheidt van de maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier om de
voorzieningen die voor iedereen (inclusief Jeugd) toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de buurt - en
clubhuizen, sociaal-cultureel werk, sociale samenhang, maaltijdservice, welzijnsa ctiviteiten etc.
Sommige gemeenten verstrekken vouchers zoals waardebonnen, kortingspassen etc. die toegang
geven tot het gebruik van een algemene voorziening. Dergelijke vouchers worden geboekt op
deze functie.
- Huishoudelijke ondersteuning (zonder beschikking);
- Sociaal en cultureel werk;
- Buurt- en clubhuizen;
- Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg;
- Sociale samenhang/wijkopbouw;
- Diensten en ruimten voor mensen met een beperking;
- Algemeen maatschappelijk werk;
- Preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding) ;
- Collectief vervoer;
- Toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- Welzijnsbeleid;
- Vouchers die toegang geven tot algemene voorzieningen.
Tot deze functie behoort niet:
Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (zie functie 677).
Functie 671 – Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
Op deze functie staat de loketvoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een (sociaal) wijkteam, dat
zonder indicatie ingezet of gebruikt kan worden. Deze functie is een verbijzondering van de
functie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. De dienstverlening van dit gemeentelijke loket
betreft onder meer informatieverstrekking, keukentafelgesprekken, advisering,
cliëntondersteuning, preventie, vroegsignalering, doorverwijzing (toegang) e.d. Alle activiteiten
gericht op het identificeren van de eigen kracht of het geleiden naar de juiste ondersteuning,
worden op deze functie geboekt. Onder de functie Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd vallen ook de
gemeentelijke (uitvoerings)lasten om te komen tot een besluit over de toekenning van een
individuele- of maatwerkvoorziening. Gemeentelijke (uitvoerings -)lasten voor de productie van
algemene-, individuele- of maatwerkvoorzieningen worden toegerekend aan de verschillende
functies waarop deze specifieke voorzieningen staan.
- Voorlichting;
- Advisering;
- Cliëntondersteuning;
- Toegang;
- Preventie;
Vroegsignalering.
Functie 672 – PGB Wmo en Jeugd
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Op deze functie staan alle PGB’s (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond
van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB
zelf de maatwerkvoorziening inkopen. De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan
door de Sociale Verzekeringsbank.
Kernwoorden bij deze functie zijn:
- PGB Wmo;
- PGB Jeugd.
Tot deze functie behoren niet:
- Vouchers die toegang geven tot algemene voorzieningen (zie functie 670 Algemene
voorzieningen Wmo en Jeugd);
- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo ( zie functie 667);
- Ouderbijdragen voor individuele voorzieningen PGB Jeugd (zie functie 687).
Functie 677 – Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Op deze functie worden de eigen bijdragen geboekt die verband houden met de vermogens - en
inkomensonafhankelijke eigen bijdragen die gevraagd kunnen worden voor algemene
voorzieningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van de buurtbus.
Functie 682 – Individuele voorzieningen Natura Jeugd.
Deze functie bevat de individuele voorzieningen in natura. Het be treft hier alle vormen van
jeugdhulp die door de gemeente als individuele voorziening worden aangemerkt. Dit zijn vormen
van jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, begeleiding,
persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18- en jeugdzorg-plus (gesloten
jeugdhulp). Een individuele voorziening heeft vaak betrekking op meer gespecialiseerde zorg. De
gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij toegankelijke
vormen van ondersteuning zal eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of zijn ouders deze
ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. Deze niet vrij toegankelijke voorzieningen
veronderstellen altijd een verleningbeslissing op basis van een beoordeling door de gemeente van
de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager.
- Begeleiding (18-); (product 662)
- Jeugd GGZ-zorg; (product 661)
- Jeugd en opvoedhulp; (product 663)
- Jeugd VB-zorg; (product 662)
- Vervoer (18 min); (product 662)
- Persoonlijke verzorging (18 min); (
- Kortdurende verblijf (18-).
Tot deze functie behoort niet:
Ouderbijdragen voor individuele voorzieningen Jeugd (zie functie 687);
Functie 683 – Veiligheid, reclassering en opvang Jeugd.
Deze functie omvat alle baten en lasten die worden gedaan om de veiligheid van het kind te
verbeteren en voor opvang van de doelgroep 18 -.
De lasten om de veiligheid van het kind te verbeteren betreffen de aanpak kindermishandeling (de
huidige functie Advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK’s)) en
kinderbeschermingsmaatregelen (door de gecertificeerde instelling). De jeugdreclassering (ook
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door de gecertificeerde instelling) is een taak waarbij de zorg vaak wordt verleend op last van de
rechter. De financiering van de voorgaande taken loopt via alle gemeenten.
Dit is anders bij de taken maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, beschermd wonen en
programma’s omtrent verslaving voor zover het de doelgroep 18 - betreft. De financiering van deze
opvangtaken loopt via centrumgemeenten. Eventuele bekostigingsafsprake n tussen
centrumgemeente en omliggende gemeenten worden geboekt ten laste of ten gunste van deze
functie. Het gaat bij deze opvangtaken ook om de individuele voorzieningen die aan de cliënten
die in deze voorzieningen verblijven worden verstrekt. De baten en lasten van deze individuele
voorzieningen worden op deze functie geboekt. Het is niet de bedoeling deze te boeken op de
functies voor de individuele voorzieningen Jeugd.
Kernwoorden zijn:
- Kinderbeschermingsmaatregelen jeugdreclassering;
- Aanpak kindermishandeling;
- Opvang (18-);
- Vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
- Beschermd wonen (18-);
- Verslaving (18-).
Tot deze functie behoort niet:
Ouderbijdragen voor opvang Jeugd (zie functie 687).
Functie 687 – Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd.
Deze functie omvat alle ouderbijdragen die worden geïnd door het CAK op het gebied van
individuele voorzieningen en opvang jeugd.
- Ouderbijdragen individuele voorzieningen PGB Jeugd;
- Ouderbijdragen individuele voorzieningen natura Jeugd;
- Ouderbijdragen opvang Jeugd.
Toelichtingen Wmo
Functie 661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Deze functie bevat de materiële maatwerkvoorzieningen (iets wat je kunt beetpakken of aanraken)
die door de gemeente zijn gecontracteerd. Aan deze lasten ligt een beschikking ten grondslag
- Huisautomatisering (domotica);
- Woningaanpassingen;
- Hulpmiddelen;
- Overige voorzieningen gehandicapten.
Tot deze functie behoren niet:
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo (zie functie 667).
Functie 662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Onder deze functie vallen de immateriële maatwerkvoorzieningen (iets wat je niet kunt
beetpakken of aanraken) die door de gemeente zijn gecontracteerd. Hierbij moet gedacht worden
aan huishoudelijke hulp, begeleiding, respijtzorg, vervoer en dagbesteding. Ook hier geldt dat er
een beschikking ten grondslag ligt aan de uitgaven. Aanvullend worden hier de financiële
tegemoetkomingen geboekt op grond van artikel 2.1.7 Wmo 2015, ook als deze zonder
beschikking worden verstrekt bijvoorbe eld in de vorm van een forfaitaire bijdrage.
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- Begeleiding;
- Huishoudelijke hulp;
- Respijtzorg;
- Dagbesteding;
- Vervoer;
- Financiële tegemoetkoming op grond van artikel 2.1.7 Wmo.
Tot deze functie behoort niet:
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo (zie functie 667).
663 – Opvang en beschermd wonen Wmo
Deze functie omvat alle baten en lasten die worden gedaan voor opvang en beschermd wonen.
De financiering hiervan loopt via centrumgemeenten. Dit gaat om bijvoorbeeld maatschappelijke
opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld, beschermd wonen en programma’s omtrent verslaving.
Het gaat bij deze functie ook om de maatwerkvoorzieningen die aan de cliënten die in deze
voorzieningen verblijven worden verstrekt. De baten en lasten van deze maatwerkvoorzieningen
worden op deze functie geboekt. Het is niet de bedoeling deze te boeken op de functies voor de
(im)materiële maatwerkvoorzieningen Wmo. Eventuele bekostigingsafspraken tussen
centrumgemeente en omliggende gemeenten worden geboekt ten laste of ten gunste van deze
functie.
- Verslaving;
- Opvang;
- Inloopfunctie GGZ;
- Maatschappelijke opvang;
- Vrouwen opvang/huiselijk geweld;
- Beschermd wonen.
Tot deze functie behoort niet:
Eigen bijdragen opvang en beschermd wonen Wmo (zie functie 667).
Functie 667 – Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
Deze functie omvat alle eigen bijdragen op grond van de Wmo 2015 behalve de eigen bijdragen
voor de algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (zie 677). De eigen bijdragen voor de Wmo maatvoorzieningen waaronder beschermd wonen worden geïnd door het CAK. Voor opvang kan
een gemeente er ook voor kiezen de inning en vaststelling van de eigen bijdragen door een
andere instantie te laten uitvoeren.
- Eigen bijdragen PGB Wmo;
- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo;
- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo;
- Eigen bijdragen opvang en beschermd wonen Wmo.
670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Zie toelichting bij Jeugd.
Functie 671 – Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
Zie toelichting bij Jeugd
Functie 672 – PGB Wmo en Jeugd
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Zie toelichting bij Jeugd
Functie 677 – Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Zie toelichting bij Jeugd.
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