Amendement
Zuid Scharwoude, 5 oktober 2014
Aan
:
Kopie :

Raad
Griffie

Betreft: Verordening Jeugdhulp gemeente Langedijk 2015 agendapunt 11 Raadsvergadering dd 7 oktober
2014
Gelezen:
 het advies van de cliëntenraad dd 20 augustus 2014,
 de reactienota van het college B&W gemeente Langedijk op het advies van de cliëntenraad
Langedijk de datum 20 augustus 2014 op de concept-Verordening Jeugdhulp gemeente Langedijk
2015
 de Verordening Jeugdhulp gemeente Langedijk 2015; verordening art 3; Toegang jeugdhulp via de
huisarts, medisch specialist of jeugdarts
 art 2.6 lid 1 onder g; art 2.7 lid 4 van de Jeugdwet
Constateert dat:
 de bevoegdheid te verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder in de Jeugdwet direct toegedeeld wordt
aan de huisarts, medisch specialist of jeugdarts onverminderd de daarbij te hanteren professionele
standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. (art 2.6 lid 1g van de
Jeugdwet),
 de bevoegdheid van het college in deze zich beperkt tot het maken van afspraken met de
huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de verwijzing, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g,
plaatsvindt, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art 2.7 lid 4 van de Jeugdwet),
 de tekst van de verordening en de in de reactienota verwoordde reactie geeft het college de
bevoegdheid de te beslissen over de te verlenen individuele voorziening.
Overwegende dat:
 het niet tot de bevoegdheden noch tot de competenties van het college behoort te oordelen over
door de in de wet genoemde professionals noodzakelijke geachte doorverwijzing naar
jeugdhulpverleners,
 de bevoegdheid van het college zich in deze beperkt tot het, al dan niet vooraf, maken van
afspraken met genoemde professionals over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
verwijzing, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, plaatsvindt,
 de tekst van de verordening onder art 3 lid 2 strijdig is met de Jeugdwet.

Besluit
Te schrappen in de Verordening jeugdhulp gemeente Langedijk 2015 artikel 3 lid 2
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken of het college dit noodzakelijk acht, legt het college de
te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking.
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