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Raadsvoorstel
Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de 
Jeugdwet. De verordening jeugdhulp is geactualiseerd om de benoeming van een toezichthouder 
mogelijk te maken. De toezichthouder ziet toe op de rechtmatige toekenning en het gebruik van de 
voorzieningen. De toezichthouder kan optreden bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude bij de 
uitvoering van de Jeugdwet. Door deze toevoeging in de verordening kan het college toezichthouders 
aanwijzen.

Beoogd effect
Het creëren van een juridische grondslag voor de aanwijzing van gemeentelijke 
toezichthouders Jeugdwet, zodat rechtmatigheidsonderzoek effectiever kan worden uitgevoerd.

De toezichthouder Jeugdwet in staat te stellen de bestuursrechtelijke bevoegdheden uit titel 5.2 
Algemene wet bestuursrecht te gebruiken waardoor het college beter in staat is om het 
rechtmatigheidstoezicht uit te voeren.

Relatie met beleidskaders
Volgens artikel 147 en artikel 149 van de Gemeentewet is de bevoegdheid tot vaststelling en wijziging 
van gemeentelijke verordeningen een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de mogelijkheid om een toezichthouder aan te wijzen, als 
dit is geregeld bij een wettelijk voorschrift.

Argumenten
1.1  De gemeente intensiveert het voorkomen en bestrijden van zorgfraude in de uitvoering van de 
Jeugdwet.

Uit de door de gemeente gehouden evaluatie verordening Jeugdhulp 2019 kwam naar voren dat het 
noodzakelijk is dat er in de verordening een artikel moet worden opgenomen waarin staat dat de 
gemeente een toezichthouder aanwijst, die belast is met het houden van toezicht op de naleving van 
rechtmatige uitvoering van de wet. Door dit te doen is er een wettelijke grondslag gecreëerd voor de 
aanwijzing van gemeentelijke toezichthouders.

1.2 De grondslag voor de bevoegdheden.

Het college kan alleen toezichthouders aanwijzen als de verordening deze bevoegdheid verleent.

Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om een toezichthouder aan 
te wijzen die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving 
van de wet. Zijn bestuursrechtelijke bevoegdheden zijn geregeld in artikelen 5:11 tot en met 5:20 Awb.

1.3 De gemeente regelt het toezichthouderschap in de gemeentelijke verordening jeugdhulp.

De gemeente beschikt op dit moment niet over toezichthouders voor het toezicht op de naleving van 
de rechtmatigheid en de bestrijding van zorgfraude in de jeugdhulp door partners en gecontracteerde 
partijen. Zonder toezichthouders zijn de onderzoeksmogelijkheden van het college beperkter. Zo kan 
een toezichthouder inzage vorderen, kopieën maken van gegevens en bescheiden (artikel 5:17 Awb) 
en is de partner c.q. contractpartij verplicht medewerking te verlenen (artikel 5:20 Awb).

Overleg gevoerd met
Maatschappelijk Burger platform Ridderkerk (MBR) en het Wijkteam Ridderkerk. Op 17 februari 2020 
is het MBR gevraagd om advies uit te brengen over de toevoeging van artikel 5.1.8 Verordening 
Jeugdhulp Ridderkerk. Hierop heeft MBR op 30 maart 2020 gereageerd. Zij hebben vragen gesteld 
over het toegevoegde artikel. Omdat er géén advies is gegeven binnen 6 weken, maar vragen zijn 
gesteld, is de beantwoording van deze vragen verwerkt in het voorstel.
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Kanttekeningen
1.1 De gemeente intensiveert het voorkomen en bestrijden van zorgfraude in de uitvoering van de 
Jeugdwet.

Het niet-wijzigen van de huidige verordening is geen aanvaardbaar alternatief, omdat dat zou 
betekenen dat wij geen toezichthouder Jeugdwet kunnen aanwijzen. Dat houdt in dat het lastiger is 
medewerking af te dwingen bij uitvoering van rechtmatigheidsonderzoeken.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling door de gemeenteraad van de wijzigingen van de verordening Jeugdhulp kan de 
projectleider handhaving zijn toezichthouderstaken gaan vervullen.

Evaluatie/monitoring
n.v.t

Financiën
n.v.t.

Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De verordening Jeugdhulp Ridderkerk 2020 en het aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid 
Jeugdwet worden gepubliceerd op Overheid.nl, conform wet electronische bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening jeugdhulp 2020 Ridderkerk.docx  
2. Toelichting op de toevoeging van art 518 ingekort en uitgebreid met mbr.docx  
3. Brief MBR - vragen wijziging verordening Jeugdhulp  
4. Antwoordbrief Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk - DEFINITIEF  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 juli 2020

Zaaknummer:
148992

Onderwerp:
Wijziging Verordening Jeugdhulp 
Ridderkerk 2020 Commissie samen leven

18 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 mei 2020,

gelet op 

Jeugdwet, Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

BESLUIT:

1. De verordening Jeugdhulp Ridderkerk 2020 vast te stellen.


