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Wethouder W. Potze
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:

:

Omschrijving bijlagen: --

Onderwerp
Wijziging verordening Jeugdhulp Gemeente Westerwolde 2018
Besluit
Vaststellen van de eerste wijziging van de verordening Jeugdhulp gemeente Westerwolde 2018
Samenvatting
De Verordening Jeugdhulp Gemeente Westerwolde 2018 uit te breiden met een artikel over het uitoefenen
van toezicht op de naleving van de wet.

Relatie met Programmabegroting/beleid
n.v.t.
Motivering / alternatieven
Met de voorgestelde aanpassing van de verordening is de juridische grondslag gelegd voor het uitoefenen
van toezicht op de naleving van de wet,

Financiën
n.v.t.
Aanpak / uitvoering
n.v.t.

Wedde, 25 september 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

mr. J. Wibiër,
gemeentesecretaris

mr. L.J. Klaassen,
burgemeester
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No. 9.

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 september 2018, no.Z/18/076901/DV.18-58, afdeling
Samenleving;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;
gelezen het advies van de Adviesraad sociaal domein van (DATUM)
besluit vast te stellen de hierna volgende eerste wijziging van de Verordening Jeugdhulp gemeente
Westerwolde 2018.
Artikel 1
Het als volgt hernoemen van Hoofdstuk 5. Heroverweging, herziening, intrekking, wijziging, beëindiging,
terugvordering, controle en toezicht.
Artikel 2
Het invoegen van een nieuw artikel 19, luidend:
artikel 19 Toezicht
Het college wijst een toezichthouder aan die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de
wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet.
Artikel 3
Na artikel 19 de overige artikelen door te nummeren.
Artikel 4
Toe te voegen aan de toelichting op de Verordening Jeugdhulp gemeente Westerwolde 2018
Artikel 19 Toezicht
Anders dan in de Wmo 2015 (artikel 6.1.) kent de Jeugdwet geen wettelijke verplichtingen om een
toezichthouder aan te wijzen, maar sluit deze mogelijkheid ook niet uit. Met deze bepaling in de
verordening wordt hiervoor een grondslag geboden. De aan te wijzen toezichthouder handelt op basis van
de bestuursrechtelijke bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht. Het toezicht betreft de uitvoering van de wet (de rechtmatigheid).
Het toezicht op de kwaliteit is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie
Veiligheid en Justitie (IVenJ).
Artikel 5
In de toelichting na artikel 19 de overige artikelen door te nummeren.
Artikel 6
Inwerkingtreding: deze eerste wijziging treedt in werking de dag volgende op die van de bekendmaking en
werkt terug tot 1 januari 2018.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 21 november 2018.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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