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Onderwerp

Diverse onderwerpen CJG Midden-Limburg:
1. Overgang coördinatie Integrale Vroeghulp
2. Mandatering besluiten in het kader van de procedure 'gesloten jeugdhulp vrijwillig

kader'

Voorstel

1. Besluiten om de coördinatie van Integrale Vroeghulp onderte brengen bij het CJG-ML;
2. Het mandaatbesluit stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 'toeleiding

gespecialiseerde jeugdhulp'd.d. 9 december 2OL4 gewijzigd vast te stellen, conform
bijgevoegd concept.

Inleiding
Het Centrum voor Jeugd en Gezin voert een aanzienlijk deel van de jeugdhulp uit voor de
gemeenten in Midden-Limburg. In dit voorstel komt een tweetal zaken aan bod die de
dienstverlening van het CJG verbreden en/of formeel uitbreiden. Dit zijn:

1. Het overgaan van de coördinatie Integrale Vroeghulp naar het CJG;
2. Mandatering van besluiten in het kader van de procedure 'gesloten jeugdhulp

vrijwillig kader'.

Beoogd effect/doel

1. De overgang van de coördinatie Integrale Vroeghulp naar het CJG te realiseren
2. Mandatering van besluiten in het kader van de procedure'gesloten jeugdhulp

vrijwillig kader'aan het CJG
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Argumenten
1.1 Het onderbrengen van integrale vroeghulp bij het CJG Midden-Limburg sluit aan bii het

beleid op het terrein van Jeugdhulp in Midden-Limburg waarin het CJG een spilfunctie
heeft.

Integrale Vroeghulp is een laagdrempelig advies- en coördinatiepunt voor ouders die
behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij zorgen over de ontwikkeling van hun
jonge kind. Ouders en/of professionals die betrokken zijn bij de ouders en/of een kind in

de leeftijd van 0 tot en met 7 jaar, kunnen deze vroeghulp inschakelen. Het gaat hierbij
om kinderen die wat betreft ontwikkeling achterblijven bij, of een afwijkend verloop
hebben ten opzichte van leeftijdgenoten.

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van 20 organisaties binnen de
jeugdsector, het is een landelijk dekkend netwerk. Het coördinatorschap en uitvoering van
casemanagement van Integrale Vroeghulp was tot 1 januari 2015 belegd bij de
verschillende MEE-organisaties in het land.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp én de
taakstelling voor Stichting MEE. De gemeenten in Mídden-Limburg hebben gekozen voor
een nieuw jeugdstelsel waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-

ML) een spilfunctie heeft gekregen. De opdracht voor het CJG-ML is o.a. beschreven in
"het uitvoeringsplan CIG-ML". In deze notitie is opgenomen dat Integrale Vroeghulp in de
toekomst onderdeel zalzijn van het CJG-ML. Hiermee is in 2015 een start gemaakt door
het onderbrengen van het casemanagement bij het CJG-ML. De coördinatie van Integrale
Vroeghulp is in 2015 nog bij Stichting MEE gebleven vanwege continuiteit.
Voorgesteld wordt om de coördinatietaak vanaf 2016 over te hevelen naar het CJG-ML. De
taak is volledig passend bij de andere taken van het CIG-ML, de casemanagers zijn al
onderdeel zijn van het CJG en men ervaart de huidige coördinatie teveel op afstand (is
georganiseerd op schaalgrootte Noord- en Midden- Limburg). Consequenties zijn:
1. Stichting MEE zorgt voor een warme overdracht van de coördinatie naar het CJG-ML;
2. Het CJG-ML zal aansluiten bij het landelijke netwerk;
3. Het CJG-ML zal toetreden tot de stuurgroep Integrale Vroeghulp.

2.1 De mandatering van besluiten in het kader van de procedure'gesloten jeugdhulp
vrijwillig kader'aan het ClG, is in de lijn van de werkzaamheden die het CJG reeds
verricht.

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten Midden Limburg
hebben er voor gekozen de uitvoering van de jeugdhulp neer te leggen bij het CIG-ML.
Het CJG-ML heeft mandaat gekregen om besluiten namens de colleges te nemen zoals
opgenomen in het mandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg
'toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp'.
In het mandaatbesluit is gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader (gesloten jeugdhulp
met toestemming van de ouders) niet opgenomen. In de praktijk blijkt echter, vanwege
het spoedeisende karakter van de procedure, dat hier wel behoefte aan is ook al komt het
maar een enkele keer voor.
Jeugdigen kunnen indien nodig in het vrijwillig kader opgenomen worden ¡n een instelling
voor gesloten jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige juridische waarborgen
omkleed. Op grond van internationaal en nationaal recht mogen mensen, ook kinderen,
immers niet worden opgesloten (van hun vrijheid worden beroofd) zonder rechterlijke
tussenkomst. Ook een minderjarige die instemt, of zelf verzoekt om gesloten jeugdhulp,
kan alleen uit huis geplaatst worden in een gesloten setting met een machtiging van de
kinderrechter (artikel 6. 1.2 Jeugdwet).
Het college heeft dus een machtiging van de kinderrechter nodig als men een kind in een
instelling voor gesloten jeugdhulp wil opnemen, mét instemming van de ouders. Om een
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machtiging te verkrijgen dient er formeel verzoek tot het verkrijgen van een machtiging te
worden ingediend door het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats
heeft (artikel 6.1.8 lid l Jeugdwet). Op grond van artikel 6.L.2lid 5 Jeugdwet kan een
machtiging slechts worden verleend indien het college van de gemeente waar de jeugdige
zijn woonplaats heeft, of de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert
of de voogdij uitoefent, heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en
verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is. Deze bepaling heet het
verleningsbesluit. Beide bevoegdheden (artikel 6.1.8 lid l Jeugdwet en 6.1.2 lid 5
Jeugdwet) kunnen worden gemandateerd aan het CJG-ML. Voorgesteld wordt beide
bevoegdheden te mandateren aan het CJG-ML door het huidige mandaatbesluit
dienaangaande aan te passen.

In het mandaatbesluit staat verder dat het toepassen van de hardheidsclausule als
bedoeld in artikel 11 van de Verordening Jeugdhulp wordt voorbehouden aan het college.
Voorgesteld wordt de tekst zodanig aan te passen dat duidelijk is dat in incidentele
gevallen wel door het college mandaat kan worden verleend aan het CJG voor het
toepassen van de hardheidsclausule in nader te bepalen situaties (zoals bijvoorbeeld is
gebeurd bij de tariefstelling PGB).

Het aangepaste mandaatbesluit stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
'toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp'vindt u bijgevoegd als bijlage 1.

Overigens, degene die ter zitting van de kinderrechter namens het college het woord
voeren (zowel ambtenaren als medewerkers van het CJG-ML) dienen daartoe een
machtiging van het college te hebben. Deze machtiging kan per geval door het college
worden verleend; een voorbeeld is bijgevoegd als bijlage 2.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het overdragen van de coördinatie naar het CJG-ML levert een financieel voordeel op voor
de gemeenten in Midden-Limburg. Stichting MEE werd gesubsidieerd voor deze
taakstelling. Met het CJG-ML is afgesproken dat dit tot hun reguliere taken behoort
waarvoor geen aparte subsidie versterkt wordt. Hiermee wordt voor de gemeente Weert
€6.000 bedrag bespaard. De (bespaarde) kosten maken deel uit van de totale
exploitatieopzet Jeu gd hu I p/.

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert

€ 3.587
€ 4.498
€.2.966
€ 2.073
€ 2.593
€ 7.000
€ 6.000

Uitvoering/evaluatie

Comm u nicatie/participatie
Het mandaatbesluit stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 'toeleiding
gespecialiseerde jeugdhulp dient te worden gepubliceerd in het elektronisch
Gemeenteblad.

Overleg gevoerd met
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Intern:
M. Aerdts

Extern:
Beleidsteam jeugd Midden-Limburg
Juridische Werkgroep Midden-Limburg

Bijlagen
1. Het mandaatbesluit stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 'toeleiding

gespecialiseerde jeugdhul p
2. Voorbeeldmachtiging ter zitting.
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Bijlage 1.

Mandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg
'toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp'

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

Gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Overwegende dat het doelmatig is dat het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt
van mandaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

Besluit:

Artikel l Mandaat
1. Het hoofd Jeugd en Gezin van de Stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg (CJG)

heeft binnen door het college eventueel te geven richtlijnen, mandaat ten aanzien van:
a. het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Jeugdhulp omtrent

hettreffen van een individuele voorziening genoemd in artikel 2.2 en 2.3 van de
Verordening Jeugdhulp;

b. het nemen van een besluit omtrent het verstrekken van een pgb als bedoeld in artikel 6
van de Verordening Jeugdhulp;

c. het nemen van een besluit omtrent het herzien en intrekken van een beslissing aangaande
een individuele voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening
Jeugdhulp;

d. het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van een ten onrechte genoten
individuele voorziening of een ten onrechte genoten pgb als bedoeld in artikel 7, derde lid,
van de Verordening Jeugdhulp;

e. het intrekken van een beslissing tot verlening van een pgb als bedoeld in artikel 7, vierde
lid, van de Verordening Jeugdhulp;

f . het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.7.2, vijfde lid van de Jeugdwet waarbij
wordt bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde
verblijf bij een pleegouder nodig is;

g. het indienen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 6.1.8, eerste lid van de Jeugdwet.
2. De navolgende bevoegdheden worden voorbehouden aan het college:

a. het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 11van de Verordening
Jeugdhulp, tenzij het college in incidentele gevallen anders besluit;

b. het beslissen op een bezwaarschrift.

Artikel 2 Ondermandaat
Het hoofd Jeugd en Gezin is bevoegd de bij dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden
onder te mandateren aan medewerkers van de Stichting CIG die formeel benoemd zijn op de
fu ncties Tea m leider, Ged ragswetenschapper en Begeleider Pri mai r Proces.

Artikel 3 Mandaat, volmacht, machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van
mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4 Ondertekening
Ingeval van uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"Het college van burgemeesfer en wethouders van Weert, namens deze," gevolgd door de
functieaanduiding van de mandataris dan wel ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 5 Afwezigheid
Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend,
worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de hiertoe aangewezen plaatsvervanger.



Artikel 6 Verantwoording
Het hoofd Jeugd en gezin legt in algemene zin verantwoording af via trimesterverslagen en
desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde
taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.
Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomst¡g een rechtmatigheidstoets van
de accountant.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking per 4 februari 2016.

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit Stichting Centrum voor jeugd en gezin
Midden-Limburg 'toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp'van het college van Burgemeester en
wethouders van Weert".

Agldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van Weert

De Burge de ris,

rg 't
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M
burgem



Bijlage 2.

VOORBEELD MACHTIGING TER ZITTING

Het college van burgemeester en wethouders van Weert

machtigt hierbij
1. naam (functie) en
2. naam (functie),

hen te vertegenwoordigen ter zitting van de kinderrechter van de Rechtbank Limburg,
afdeling Familie en Jeugd, op datum ter behandeling van zaak nummer c.s. inzake
uithuisplaatsing van naam.

Weert, datum.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris, De burgemeester,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester


