Factsheet wijzigingen wetsvoorstel Jeugdwet
Het wetsvoorstel voor de Jeugdwet is gedurende de behandeling in de Tweede Kamer op diverse
punten gewijzigd, namelijk door 3 nota’s van wijziging en 19 aangenomen amendementen.
Daarnaast zijn 6 moties aangenomen. In het onderstaande overzicht worden de wijzigingen en
moties per kamerstuk vermeld. De gewijzigde versie van het wetsvoorstel is te vinden op de website
van de Eerste Kamer.
Let op: de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel blijft ongewijzigd. Voor de
toelichting op wijzigingen kunt u in onderstaand overzicht via het kamerstuknummer doorklikken
naar het betreffende kamerstuk.
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Nota’s van wijziging – belangrijkste onderwerpen
Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp, WGBO, PGB, eenmalige
gegevensoverdracht

76

Woonplaats, schrapping begrip ‘netwerkpleegouder’, schrapping artikel
over gemeenschappelijke regeling

108

Wederzijdse afstemmingsverplichting gemeenten en zorgverzekeraars,
voorhangbepalingen, verduidelijking van bevoegdheid toezichthoudende
ambtenaar tot binnentreden woning

kamerstuk
22

Aangenomen amendementen
Nadere regelgeving afspraken gemeenten en aanbieders overbodig

23

Aandacht voor specifiek karakter van adoptie en bijbehorende zorg

28

Afbakening collegeverantwoordelijkheid t.a.v. professionele standaard

30

Evaluatie jeugdwet na 3 jaar i.p.v. 5 jaar na inwerkingtreding

32

Wettelijke grondslag voor uitgangspunt ‘waarheidsvinding’

46

Outcomecriteria t.b.v. sturen op effectiviteit van jeugdhulp i.c.m. prijs

49

Schrappen bevoegdheid van een college t.a.v. (spoed-) machtiging

56

Inzet van jeugdhulp en GI afstemmen op achtergrond van jeugdige

58

Nieuw kwaliteitskader ontwikkelen met alle betrokken partijen

63

Schrappen van aantal delegatiegrondslagen voor nadere regelgeving

69

Geen nadere regels over de bevoegdheid tuchtklacht

80

Inhuisplaatsing in gezinsomgeving voorkeur boven plaatsing instelling

83

Mogelijkheid van een familiegroepsplan als hulpverleningspan

99

Mogelijkheid ‘maatregel van opgroeiondersteuning’ is geschrapt

100

Verheldering wettekst t.a.v. eigen bijdrage jeugdigen/ouders

106

Geen nadere regels t.a.v. bestuursstructuur en bedrijfsvoering

107

Bij aanbesteding is ten minste een kwaliteitscriterium van toepassing

109

Geen onnodige en overbodige inperking van recht op PGB

112

Versteviging positie jeugdzorgaanbieder medewerkers en cliënten

88

Aangenomen moties
Nieuwe raming van budget voor 2015 en verdeling tussen gemeenten

90

Monitoren grensgevallen door mogelijke afbakeningsproblemen

98

Afspraken zorgverzekeraars & gemeenten over inkoop jeugd-ggz

101

Aandacht voor verantwoorde overheveling jeugd-ggz in de RTA’s

102

Positionering GGZ betrekken bij evaluatie van de jeugdwet na 3 jaar

103

Transparantie aanbod jeugdhulpaanbieders t.b.v. inzet PGB

