
Besluit van de raad van de gemeente Papendrecht tot wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente 
Papendrecht 2018 
 
De raad van de gemeente Papendrecht, 
 
gelezen het voorstel van het college van [DATUM], kenmerk xxx, 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet 
 
besluit: 
 
De Verordening jeugdhulp gemeente Papendrecht 2018 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel I 
 
De Verordening jeugdhulp gemeente Papendrecht 2018 als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 1, de begripsbepaling 'jeugdteam' komt te luiden: 
jeugdteam: een door het college op gebiedsniveau georganiseerd, multidisciplinair team van medewerkers van 
jeugdhulpaanbieders; 
 
Artikel 2 lid 1 komt te luiden: 
De gemeente biedt als algemene voorziening:  

1. Jeugdhulp geleverd door het jeugdteam en gecontracteerde aanbieder(s) binnen het perceel jeugdhulp naar voren 
waarvoor gezien de hulpvraag van de jeugdige geen beschikking van het college nodig is;  

2. Behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie;  
3. Jeugdhulp op de locaties voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en 

praktijkonderwijs en waarvoor gezien de hulpvraag van de jeugdige geen beschikking van het college nodig is.  
 
Artikel 6 lid 2 komt te luiden: 
Het verslag wordt aan de jeugdige of de ouders overhandigd, tenzij zij ondubbelzinnig kenbaar hebben gemaakt geen 
verslag te wensen. 
 
In artikel 6 vervalt het derde lid en wordt het vierde lid vernummerd tot 3. 
 
In artikel 6 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat komt te luiden: 
4. Indien het onderzoek als bedoeld in artikel 5 naar het oordeel van het college leidt tot de wenselijkheid van een 

individuele voorziening, wordt een actieplan opgesteld, tenzij die gelet op de aard van de te verlenen hulp niet 
noodzakelijk is.  Bij de opstelling van het actieplan wordt, bij de aanwezigheid daarvan, het familiegroepsplan 
betrokken. 

 
Artikel 7 lid 1 komt te luiden: 
1. De aanvraag voor een individuele voorziening jeugdhulp kan niet eerder worden ingediend dan nadat de 

jeugdprofessional een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek in de vorm van het actieplan of 
een verslag aan de jeugdige of zijn ouder heeft verstrekt, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de daarvoor 
geldende termijnen. 

 
Artikel 8 lid 1 komt te luiden: 
1. Het college verstrekt een persoonsgebonden budget in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet. 

 
Artikelen 14 tot en met 19 worden vernummerd naar 15 tot en met 20. 
 
Artikel 14 komt te luiden: 
Artikel 14 Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders 
1. In aanvulling op de in hoofdstuk 4 van de wet gestelde eisen kan het college in nadere regels aanvullende 

kwaliteitseisen vaststellen.  
2. De kwaliteitseisen als bedoeld in lid 1 van dit artikel gelden voor jeugdhulpaanbieders en voor zorgaanbieders die door 

middel van een persoonsgebonden budget worden ingezet. 



De toelichting op de verordening Jeugdhulp gemeente Papendrecht komt te luiden (wijziging zijn vetgedrukt): 
 
Bij artikel 2: Algemene voorziening 
Er zijn drie algemene voorzieningen in de verordening opgenomen. Eén algemene voorziening is Jeugdhulp geleverd door 
het jeugdteam en gecontracteerde aanbieder(s) binnen het perceel 'jeugdhulp naar voren'. Het jeugdteam is een team 
bestaande uit jeugdhulpverleners met verschillende achtergronden. In sommige gemeenten wordt gewerkt met sociale 
wijkteams en dergelijke, waarvan het jeugdteam onderdeel uitmaakt of waarin het jeugdteam is ingebed. Van het 
jeugdteam kunnen de jeugdige of zijn ouder gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een verwijzing of een besluit van de 
gemeente nodig hebben. De jeugdige of zijn ouder kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot het jeugdteam 
wenden. Waar de gemeente in het kader van een project 'jeugdhulp naar voren' ambulante hulp inzet na contractering 
met een jeugdhulpaanbieder kan de jeugdige of zijn ouder daar, na tussenkomst/afstemming met het jeugdteam, 
rechtstreeks melden.  
  
De tweede algemene voorziening is de behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Dit wordt ingezet door de 
samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Verwijzing naar diagnostiek en de behandeling voor Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie wordt in gang gezet door de school waar de jeugdige onderwijs heeft. 
 
De derde algemene voorziening is de Jeugdhulp op school. Dit betreft hulp aan leerlingen die deze ondersteuning nodig 
hebben en waarvoor de directe verantwoordelijkheid buiten de school of het samenwerkingsverband valt. 
 
Bij artikel 6, laatste alinea: 
Bij meer complexe onderzoeken, waarbij tevens de uitkomst is dat er een individuele voorziening nodig is, dat wil zeggen 
jeugdhulp uit de regionale zorgmarkt, kan dit worden vastgelegd in een actieplan. Het actieplan kan tevens door de 
jeugdige en zijn ouder worden gebruikt om een aanvraag in te dienen. Door ondertekening van het actieplan door de 
jeugdige of zijn ouder wordt dit bekrachtigd, zie verder artikel 7. 
 
Bij artikel 7: 
De termijnen zoals gesteld in de Algemene wet bestuursrecht zijn ook leidend bij het indienen van een aanvraag voor 
jeugdhulp.  
 
Bij artikel 14: 
In hoofdstuk 4 van de Jeugdwet staat onder andere dat zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde 
hulp lenen, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en 
cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder. 
Het college kan aanvullende kwaliteitseisen vaststellen in nadere regels. Deze kwaliteitseisen gelden dan ook voor 
hulpverlening die wordt ingezet door middel van een pgb.  
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 
1 januari 2021. 
 
Artikel III 
Deze verordening wordt aangehaald als 'Eerste wijziging verordening jeugdhulp gemeente Papendrecht 2018'. 
 


