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Onderwerp:  Verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze wet. Kortgeleden heeft de gemeenteraad de verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 

vastgesteld. In deze verordening is een artikel opgenomen om misbruik en oneigenlijk gebruik te bestrijden. Wat 

nog niet in de verordening is opgenomen is de mogelijkheid dat het college een toezichthouder aanwijst die zich 

bezig houdt met het toezicht op de naleving van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk 

gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet. Deze verordening voorziet hierin.   

 

Inleiding 

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze wet. Kortgeleden heeft de gemeenteraad de verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 

vastgesteld. In deze verordening is een artikel opgenomen om misbruik en oneigenlijk gebruik te bestrijden. Wat 

nog niet in de verordening is opgenomen is de mogelijkheid dat het college een toezichthouder aanwijst die zich 

bezig houdt met het toezicht op de naleving van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk 

gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet.  Deze verordening voorziet hierin. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het correct en rechtmatig verstrekken van jeugdhulpvoorzieningen en het tegengaan van misbruik en 

oneigenlijk gebruik. Dit geldt voor zowel de ontvangende, maar ook voor de aanbiedende partij. 

Door de vaststelling van deze verordening wordt de juridische grondslag gecreëerd om een toezichthouder aan 

te wijzen. 

 

Kader 

De Jeugdwet 

De ministeriele regeling Jeugdwet 

De AWB 

 

Argumenten 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de WMO 2015 

en de Jeugdwet. Sedert de invoering is veel tijd geïnvesteerd in de implementatie, het beleid en het goed  

inrichten van de werkprocessen. De nadruk lag hierbij veelal op de tijdige verstrekking van de voorziening. 

Minstens zo belangrijk is dat de handhaving en de naleving van voorwaarden en afspraken goed is geregeld. 

Vanuit de dagelijkse praktijk komen steeds meer signalen dat het belangrijk is om onderzoek te kunnen doen 

naar de rechtmatige verstrekking van toegekende zorg en de besteding van PGB’s. Zowel bij de ontvangende 
partij als de leverende partij. 

De aanwijzing van een toezichthouder is hierbij een belangrijke stap. Een toezichthouder kan ook de fraude-

alertheid van medewerkers trainen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder k van de 

Referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over verordeningen. 

In het kader van cliëntenparticipatie is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagd om advies te geven. Het 

uitgebrachte advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
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Financiële consequenties 

Er zijn voor deze verordening tot wijziging van de verordening Jeugdwet geen financiële consequenties. 

Er is in 2017 een toezichthouder WMO aangewezen. De verwachting dat deze functionaris ook als 

toezichthouder Jeugd aangewezen gaat worden. 

 

Communicatie 

Dit besluit wordt via de geëigende kanalen bekend gemaakt op de Stadspagina in Den Helder op Zondag. 

Daarnaast wordt de verordening geplaatst op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl .Ook zal de 

verordening ter inzage worden gelegd bij het KCC.  

 

Realisatie 

De verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018. 

 

 

 

Den Helder, 24 april 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 

http://www.overheid.nl/
http://www.officielebekendmakingen.nl/

