Leeswijzer modelbepalingen

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.

- [… (iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- [iets] = facultatief.

- Combinaties zijn ook mogelijk.

NB In dit wijzigingsbesluit is voor wat betreft de nummering steeds uitgegaan van
overname alle facultatieve bepalingen en de varianten met de meeste artikelen.

Model Raadsbesluit wijziging
Verordening jeugdhulp
Besluit van de raad van de gemeente [naam gemeente] tot wijziging van de Verordening jeugdhulp
[naam gemeente en eventueel jaartal]

De raad van de gemeente [naam gemeente];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];
gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 [en 8.1.1, derde lid,] van de Jeugdwet;
gezien het advies van [naam commissie];
besluit:

Artikel I
De Verordening jeugdhulp [naam gemeente en eventueel jaartal] wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1. Definities
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
- individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel
2, tweede lid;
- overige voorziening: overige voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
- pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college
verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de
individuele voorziening behoort van derden te betrekken;
- wet: Jeugdwet.

B
Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2. Vormen van jeugdhulp
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1. De volgende vormen van overige voorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar:
a. […];

b. […];
c. […].

2. De volgende vormen van individuele voorzieningen zijn in ieder geval
beschikbaar:
a. […];

b. […];
c. […].
[C

Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts
1. Het college zorgt voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover de
jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
Variant A – college legt op verzoek jeugdige/ouders individuele voorziening bij
beschikking vast
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen
individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking.
Variant B – college legt individuele voorziening bij beschikking vast
2. Het college legt de te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen
daarvan, vast in een beschikking.]
D

Variant A.1 – start met melding

De artikelen 4 tot en met 8 komen te luiden:
Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente
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1. Jeugdigen en ouders kunnen een behoefte aan jeugdhulp melden bij het college.
Als de jeugdige of zijn ouders daarom verzoeken, zorgt het college voor
ondersteuning bij het verhelderen van de ondersteuningsbehoefte.

2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk en wijst de
jeugdige en zijn ouders voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, op de

mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning [en op de

mogelijkheid om binnen [… (bijvoorbeeld twee)] weken een familiegroepsplan op te
stellen. Als de jeugdige of zijn ouders daarom verzoeken, zorgt het college voor
ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan].
3. In spoedeisende gevallen beslist het college na een melding onverwijld tot
verstrekking van een tijdelijke individuele voorziening in afwachting van de

uitkomst van het onderzoek en de aanvraag van de jeugdige of zijn ouders of

vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6
van de wet.

4. Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige
voorziening.

Artikel 5. Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren

1. Het college onderzoekt in samenspraak met de jeugdige of zijn ouders dan wel
zijn wettelijk vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen […
(bijvoorbeeld zes)] weken na ontvangst van de melding:

a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de jeugdige en zijn ouders,
de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige en de gezinssituatie;

b. of sprake is van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige,

opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen, en zo ja:
1°. welke problemen of stoornissen dat zijn;

2°. welke ondersteuning, hulp en zorg naar aard en omvang nodig zijn voor de

jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, gezond en
veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te
zijn en maatschappelijk te participeren;
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3°. of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen

van de ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren toereikend zijn
om zelf de nodige ondersteuning, hulp en zorg te kunnen bieden, en

4°. voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen

ontoereikend zijn, de mogelijkheden om met de inzet van een andere voorziening,
overige voorziening of individuele voorziening te voorzien in de nodige
ondersteuning, hulp en zorg;

c. hoe bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp zo goed mogelijk
rekening kan worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de

levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, en
d. indien van toepassing, hoe de toekenning van een individuele voorziening zo

goed mogelijk kan worden afgestemd op andere voorzieningen op het gebied van
zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.

[2. Als de jeugdige of zijn ouders een familiegroepsplan hebben opgesteld, betrekt

het college dat bij het onderzoek.]

3. Het college informeert de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk

vertegenwoordiger over de gang van zaken bij het onderzoek, hun rechten en
plichten en de vervolgprocedure.

4. Bij het onderzoek wordt aan de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk

vertegenwoordiger medegedeeld welke mogelijkheden bestaan om te kiezen voor
de verstrekking van een pgb. De jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk

vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen
van die keuze.

5. De jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger verschaffen
het college de gegevens en bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en
waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen.
Artikel 6. Identificatie

Bij het onderzoek stelt het college de identiteit van de jeugdige en zijn ouders vast
aan de hand van een door hen ter inzage verstrekt document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht.
Artikel 7. Verslag
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Binnen […] werkdagen na het onderzoek verstrekt het college aan de jeugdige of

zijn ouders dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van

de uitkomsten van het onderzoek (het verslag). Opmerkingen of latere aanvullingen
van de jeugdige of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd.
Artikel 8. Aanvraag

1. Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening

schriftelijk indienen bij het college. [Een aanvraag wordt ingediend door middel van:

a. een door het college vastgesteld aanvraagformulier, of
b. een door de jeugdige of zijn ouders ondertekend verslag als bedoeld in artikel 7.]
2. Het college geeft de beschikking binnen [… (bijvoorbeeld twee)] weken na
ontvangst van de aanvraag.

Variant A.2 – start met aanvraag
De artikelen 4 tot en met 6 komen te luiden:
Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente

1. Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening
schriftelijk indienen bij het college. Als de jeugdige of zijn ouders daarom

verzoeken, zorgt het college voor ondersteuning bij het verhelderen van de

ondersteuningsbehoefte. [Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door

het college vastgesteld formulier.]

2. Het college geeft de beschikking binnen [… (bijvoorbeeld acht)] weken na

ontvangst van de aanvraag. In spoedeisende gevallen beslist het college na een

aanvraag onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke individuele voorziening in

afwachting van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 5, of vraagt het

college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.
3. Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige
voorziening.

Artikel 5. Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren

Bijlage 5/9 bij VNG ledenbrief, april 2019

Leeswijzer modelbepalingen

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.

- [… (iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- [iets] = facultatief.

- Combinaties zijn ook mogelijk.

NB In dit wijzigingsbesluit is voor wat betreft de nummering steeds uitgegaan van
overname alle facultatieve bepalingen en de varianten met de meeste artikelen.

1. Als bij het college een aanvraag om een individuele voorziening wordt ingediend,
voert het college in samenspraak met de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn
wettelijke vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk[, doch uiterlijk binnen […

(bijvoorbeeld zes)] weken,] een onderzoek uit overeenkomstig het tweede tot en

met zevende lid. In overleg met het college kunnen de jeugdige of zijn ouders de
aanvraag lopende het onderzoek wijzigen.

[2. Voordat het onderzoek van start gaat, kunnen de jeugdige of zijn ouders het

college een familiegroepsplan verstrekken. Het college brengt hen van deze
mogelijkheid op de hoogte en stelt hen gedurende [… (bijvoorbeeld twee)] weken
na de aanvraag in de gelegenheid het plan te overhandigen. Als de jeugdige of zijn
ouders daarom verzoeken, zorgt het college voor ondersteuning bij het opstellen
van het familiegroepsplan.]
3. Het college wijst de jeugdige en zijn ouders voor het onderzoek op de
mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.
4. Het college onderzoekt:

a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de jeugdige en zijn ouders,
de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige en de gezinssituatie;

b. of sprake is van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige,

opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen, en zo ja:
1°. welke problemen of stoornissen dat zijn;

2°. welke ondersteuning, hulp en zorg naar aard en omvang nodig zijn voor de

jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, gezond en
veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te
zijn en maatschappelijk te participeren;

3°. of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen

van de ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren toereikend zijn
om zelf de nodige ondersteuning, hulp en zorg te kunnen bieden, en

4°. voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen

ontoereikend zijn, de mogelijkheden om met de inzet van een andere voorziening,
overige voorziening of individuele voorziening te voorzien in de nodige
ondersteuning, hulp en zorg;
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c. hoe bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp zo goed mogelijk
rekening kan worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de

levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders;

d. indien van toepassing, hoe de toekenning van een individuele voorziening zo

goed mogelijk kan worden afgestemd op andere voorzieningen op het gebied van
zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.

[5. Als de jeugdige of zijn ouders een familiegroepsplan aan het college hebben

overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek.]

6. Bij het onderzoek wordt aan de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijke

vertegenwoordiger medegedeeld welke mogelijkheden bestaan om te kiezen voor
de verstrekking van een pgb. De jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijke

vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen
van die keuze.

7. De jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger verschaffen
het college de gegevens en bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en
waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen.
Artikel 6. Identificatie

Bij het onderzoek stelt het college de identiteit van de jeugdige en zijn ouders vast
aan de hand van een door hen ter inzage verstrekt document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht.
E
Onder vernummering van de artikelen 9 en 10 tot 11 en 12 worden na artikel 8
twee artikelen ingevoegd, luidende:

[Artikel 9. Criteria voor een individuele voorziening
1. Onverminderd dat jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch
specialist en de jeugdarts komt een jeugdige of ouder in aanmerking voor een door het college
verleende individuele voorziening als het college van oordeel is dat de jeugdige of ouder jeugdhulp
nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen of stoornissen
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en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn en
gebruikmaking van een overige voorziening deze noodzaak niet kan verminderen of wegnemen.
2. Als een individuele voorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate tijdig
beschikbare voorziening.]

Artikel 10. Deskundig oordeel en advies

Het college wint een specifiek deskundig oordeel en advies in, als het onderzoek of
de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
F
Artikel 11, tweede en derde lid, (nieuw) komt te luiden:
2. Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking
[tevens] in ieder geval vastgelegd:

a. welke de te verstrekken voorziening is en wat de omvang en het beoogde
resultaat daarvan zijn;

b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en

d. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de
beschikking [tevens] in ieder geval vastgelegd:

a. voor welk resultaat het pgb moet worden aangewend;

b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn;

e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en
f. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
G
Artikel 12 (nieuw) komt te luiden:
Artikel 12. Regels voor pgb
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[1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet.]
2. De hoogte van een pgb:

a. wordt vastgesteld aan de hand van een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld
plan waarin in ieder geval uiteen is gezet

1°. welke jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort de jeugdige of zijn
ouders van het budget willen betrekken, en

2°. indien van toepassing, welke hiervan de jeugdige of zijn ouders willen betrekken
van een persoon die behoort tot het sociale netwerk;
b. wordt berekend op basis van een tarief of prijs:

1°. waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb de jeugdige of zijn ouders in
staat stelt tijdig kwalitatief goede jeugdhulp van derden te betrekken;

2°. waarbij rekening is gehouden met redelijke overheadkosten van derden van wie
de jeugdige of zijn ouders de jeugdhulp willen betrekken, en

3°. waarbij, voor zover van toepassing, rekening is gehouden met de in het derde lid
gestelde voorwaarden betreffende het tarief onder welke de jeugdige of zijn ouders
de mogelijkheid heeft om de betreffende jeugdhulp te betrekken van een persoon
die behoort tot het sociale netwerk.

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie

goedkoopste adequate in de gemeente tijdig beschikbare individuele voorziening in
natura.

3. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt kan de jeugdhulp onder de volgende
voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het eigen sociale netwerk:
a. het tarief of de prijs, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 1°, bedraagt

voor jeugdhulp verleend door een derde, niet zijnde op onverplichte basis verleende
jeugdhulp door een hulp uit het sociale netwerk als bedoeld in artikel 8 van de

Regeling Jeugdwet, [[… (minimaal 100)] % van] het wettelijke minimumloon OF …] of
zoveel meer, tot ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie

goedkoopste adequate in de gemeente tijdig beschikbare individuele voorziening in
natura, als noodzakelijk is om:

1°. te verzekeren dat het budget de jeugdige of zijn ouders in staat stelt tijdig
kwalitatief goede jeugdhulp te betrekken of verlenen, en

2°. op gepaste wijze rekenschap te geven van de gezinssituatie en van de relevante
werkervaring en kwalificaties van deze persoon;
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[b. [een hulp uit het sociaal netwerk als bedoeld in artikel 8 van de Regeling

Jeugdwet kan voor op onverplichte basis verleende jeugdhulp [enkel] een
tegemoetkoming van € [… (€ 141 of lager)] per kalendermaand worden betaald[,
voor zover van toepassing aangevuld met een tegemoetkoming per kalendermaand
voor schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding of reiskosten ten behoeve van
de hulp overeenkomstig de door het college daarvoor vastgestelde bedragen], en
OF
b. een hulp uit het sociaal netwerk als bedoeld in artikel 8 van de Regeling Jeugdwet
kan voor op onverplichte basis verleende jeugdhulp enkel een tegemoetkoming per
kalendermaand voor schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding of reiskosten
ten behoeve van de hulp worden betaald, overeenkomstig de door het college
daarvoor vastgestelde bedragen, en]]
c. deze persoon heeft aangegeven dat het leveren van de jeugdhulp voor hem niet
tot overbelasting leidt, en

d. tussenpersonen of belangbehartigers worden niet uit het pgb betaald.
H
Onder vernummering van artikel 11 (oud) tot 14 wordt na artikel 12 (nieuw) een
artikel ingevoegd, luidende:

[Artikel 13. Opschorting betaling uit het pgb

1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen
tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten
hoogste dertien weken als er ten aanzien van de persoon aan wie het pgb is
verstrekt een ernstig vermoeden is gerezen dat sprake is van een omstandigheid als
bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.
2. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen
tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur
van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, derde
lid, onder d.
3. Het college stelt de persoon aan wie het pgb is verstrekt schriftelijk op de hoogte
van een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid.]
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I
Artikel 14 (nieuw) komt als volgt te luiden:
Artikel 14. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen individuele
voorzieningen en pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet

1. Het college informeert de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijk

vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die

aan het ontvangen van een individuele voorziening of pgb zijn verbonden en over
de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

2. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen de jeugdige of zijn ouders aan het

college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van
alle feiten en omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat

deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een
individuele voorziening of pgb.

3. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het college een beslissing aangaande
een individuele voorziening of pgb herzien dan wel intrekken als het college
vaststelt dat:

a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en
de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou
hebben geleid;

b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of het
daarmee samenhangende pgb zijn aangewezen;

c. de individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;

d. de jeugdige langer dan […] weken verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet
langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, of

e. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden
aan de individuele voorziening of het pgb.

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat
het pgb binnen [… (bijvoorbeeld zes maanden)] na uitbetaling niet is aangewend
voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft
plaatsgevonden.
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Leeswijzer modelbepalingen

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.

- [… (iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- [iets] = facultatief.

- Combinaties zijn ook mogelijk.

NB In dit wijzigingsbesluit is voor wat betreft de nummering steeds uitgegaan van
overname alle facultatieve bepalingen en de varianten met de meeste artikelen.

[5. Als het college een beslissing op grond van het derde lid, onder a, heeft

ingetrokken, kan het college bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk het ten onrechte
genoten pgb invorderen.]
[J

Onder vernummering van artikel 12 (oud) tot 16, wordt na artikel 14 (nieuw) een
artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 15. Onderzoek naar recht- en doelmatigheid individuele voorzieningen en
pgb’s
Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van
individuele voorzieningen en pgb’s met het oog op de beoordeling van de recht- en
doelmatigheid daarvan.]
K
Onder vernummering van de artikelen 14 tot en met 17 (oud) tot 17 tot en met 20
komt artikel 13 (oud) te vervallen.
[L

In artikel 17 (nieuw) wordt na ‘die betrekking hebben’ ingevoegd ‘op’ en wordt na
‘de wijze van afhandeling van meldingen’ ingevoegd ‘, verzoeken’.]
[M

Artikel 19 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
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- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.

- [… (iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
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- Combinaties zijn ook mogelijk.

NB In dit wijzigingsbesluit is voor wat betreft de nummering steeds uitgegaan van
overname alle facultatieve bepalingen en de varianten met de meeste artikelen.

[2. Ten behoeve van de evaluatie verzamelt het college systematisch informatie
over:
a. […];
b. […], en
c. […].]]

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op [datum].
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum].
De voorzitter,
De griffier,
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