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Bloemendaal,  24 september 2019  

 

 

Betreft: advies concept verordening jeugdwet 

 

In het kader van de adviestaak van de Adviesraad WMO-Sociaal Domein heeft het College 

de adviesraad verzocht om advies uit te brengen over het concept van de verordening  

Jeugdwet zulks in verband met gewijzigde wetgeving m.i.v. 1 januari 2020. 

 

In het concept van de verordening is onder artikel 3 lid 2 bepaald: 

“2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen 
voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking” 
 
In gevolge het bepaalde in de Jeugdwet artikel  2.3 
 

“Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig 
heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 
stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend 
vermogen ontoereikend zijn, treft het college ten behoeve van de jeugdige die zijn 
woonplaats heeft binnen zijn gemeente, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp 
en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling 
van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de jeugdige in staat 
wordt gesteld” 
 

is het College gehouden een besluit te nemen in de vorm van een beschikking strekkende tot 

verlenen van adequate hulp, een z.g. individuele voorziening.  

 

De adviesraad WMO-Sociaal Domein vraagt zich af of een bepaling zoals in artikel 3.2 van 

de concept verordening geformuleerd wel in overeenstemming is met de bepalingen zoals 

vastgelegd in de Jeugdwet. Immers iedere beslissing van het College voor het verlenen van 

individuele hulp is formeel een beschikking.  



In het overleg met de contactambtenaar werd gesteld dat een beschikking niet mogelijk zou 

zijn zulks in verband met de hulpverleningsrelatie tussen verwijzer en cliënt.  

Deze redenering snijdt geen hout nu het college qualitate qua het orgaan is dat juist op 

grond van een verzoek tot hulpverlening de afweging maakt voor toe- c.q. afwijzing op basis 

van onderzoek en een hulpverleningsplan.  

 

De adviesraad WMO –Sociaal Domein ziet derhalve graag dat in de verordening formeel 

wordt vastgelegd dat de toewijzing c.q. afwijzing van een individuele voorziening in het kader 

van de jeugdwet in de vorm van een beschikking wordt gegeven. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Ellen A.J. Verschuur – van der Voort 

Voorzitter Wmo-raad Sociaal domein Bloemendaal  
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