
 
 

Toelichting op de wijziging in de verordening jeugdhulp Ridderkerk 2020 

 
Met inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is de gemeente geheel 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp.  
 
Op grond van de Jeugdwet is de gemeenteraad verplicht een verordening vast te stellen, zie 
artikel 2.9 van de Jeugdwet:  
“De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet in ieder geval regels: 

a. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige 
voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze 
van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening; 

b. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele 
voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, 
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen; 

c. de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in 
artikel 8.1.1 wordt vastgesteld, en 

d. voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele 
voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of 
oneigenlijk gebruik van de wet.” 

 
In het kader van handhaving en het voorkomen en bestrijden van fraude wordt nu 
voorgesteld hiervoor regels op te nemen in de verordening via een nieuw artikel, namelijk 
artikel 5.1.8.   

 

Toelichting art. 5.1.8 

Op grond van artikel 2.9 d van de Jeugdwet moeten in de verordening regels worden 

gesteld over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening 

in natura of een PGB alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. Artikel 5.1.8 is  

een uitwerking van deze wettelijke plicht.  

Jeugdigen en ouders moeten zich bewust zijn van de rechten, maar ook van de plichten die 

verbonden zijn aan een jeugdhulpvoorziening.  

 

Lid 1 

Het is van belang dat jeugdigen en ouders zich bewust zijn van de rechten, maar ook de 

plichten die verbonden zijn aan een jeugdhulpvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan de plicht 

om het college op de hoogte te houden van alle relevante feiten en omstandigheden 

(informatieplicht, zie artikel 4.3.3 lid 1 van deze verordening). Of de regels rondom 

verantwoording van een pgb. Het college moet de jeugdige en ouders hierover informeren en 

ook uitleggen welke mogelijke consequenties het kan hebben als men zich niet houdt aan 

deze verplichtingen 

 

Lid 2 

In deze bepaling is de grondslag gegeven om een toezichthouder aan te wijzen die zich 

bezig houdt met het toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet. Anders dan in 

de Wmo 2015, is in de Jeugdwet niet bepaald dat het college een toezichthouder moet 

aanwijzen. Desalniettemin kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat het mogelijk is 



 
 

een toezichthouder aan te wijzen. Zo wordt in de Memorie van Toelichting bijvoorbeeld de 

medewerkingsverplichting jegens de toezichthouder benoemd (zie TK 2013-2014, 33684, nr. 

11).  

 

Het toezicht door de aangewezen toezichthouder ziet niet op de kwaliteit van de door de 

jeugdhulpaanbieders geleverde jeugdhulp. Dat toezicht is namelijk belegd bij  

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie (zie Hoofdstuk 

9 van de Jeugdwet). Zij voeren het kwaliteitstoezicht uit binnen het samenwerkingsverband 

Toezicht Sociaal Domein (TSD). Voor zover de gemeente signalen ontvangt over de kwaliteit 

van de te leveren of geleverde zorg, stuurt de gemeente deze door naar het TSD. 

 

Het toezicht door de gemeentelijke toezichthouder Jeugd ziet o.a. op de rechtmatigheid van 

ingediende declaraties door jeugdhulpaanbieders. Het college stelt nadere regels vast over 

de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouder.  

De toezichthouder is bij de uitoefening van zijn taak gebonden aan de regels zoals 

vastgelegd in de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Awb. 

 

Lid 3 

In deze bepaling is vastgelegd dat het college nadere regels kan vaststellen over de 
(reikwijdte van) taken en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouder Jeugd (zie 
bijvoorbeeld artikel 5:14 Awb). 

 

 


