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Beste meneer Plitscher,
U ontvangt van ons deze brief omdat wij u mandaat willen verlenen, met de bevoegdheid
tot het verlenen van ondermandaat, voor het nemen van besluiten om in acute situaties te

besluiten spoedeisende hulp in de vorm van ambulante crisishulp en crisisopvang in het
kader van jeugdzorg in te zetten binnen de kaders van de Jeugdwet en de
Samenwerkingsafspraken hulpverlening in crisissituaties voor jeugdigen in de regio Noorden Midden-Limburg. In deze brief leest u hier meer over.

Mandaatbcsluit
op 72 februari 2019 heeft het college van de gemeente Weert besloten om

conform

bijgevoegd mandaatbesluit mandaat te verlenen aan u, als teamleider van de Crisisdienst
Jeugd van Stíchting Bureau Jeugdzorg Mídden-Limburg, ten behoeve van het nemen van
besluiten om in acute situaties te besluiten spoedeisende hulp in de vorm van ambulante
crisishulp en crisisopvang in het kader van jeugdzorg ín te zetten binnen de kaders van de
Jeugdwet en de Samenwerkingsafspraken hulpvedeñing in crisissituaties voor jeugdigen in
de regio Noord- en Midden-Limburg. Het mandaatbesluit vindt u bijgevoegd.

Instcm mingsvcrklaring
Omdat u geen ondergeschikte bent van de gemeente Weert is het slechts mogelijk om aan
u mandaat te verlenen indien u instemt met het aan u verlenen van dit mandãat.
Wij willen u dan ook verzoeken de bijgevoegde verklaring tot instemming met dit mandaat
te ondertekenen en één exemplaar te retourneren aan de gemeente Weert, ter attent¡e
van mevr. S. Brouwers, Postbus 950, 6000 AZ WEERT

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. G. poell van de gemeente
Weert, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 0OO of per e-mail via g.poell@weert.nl.
We zien uw getekende verklaring gra
ig mogelijk tegemoet.
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Correspondentie: postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Mandaatbesluit crisisdienst jeugd Weert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente weert;
Overuvegende dat:
gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het verlenen van jeugdhulp in
situaties waarin jeugdigen of ouders / verzorgers te maken krijgen met een crisissituatie zoals
acute psychiatrische crisis of ernstige acute opvoedproblemen;
het doelmatig is dat het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt van zijn
bevoegdheid tot het verlenen van mandaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond
van genoemde taken op grond van de Jeugdwet;
de gemandateerde met mandaatverlening als bedoeld in dit besluit heeft ingestemd;
bij besluit van l3 november 2018 'samenwerkingsafspraken hulpverlening in crisissituaties
voor jeugdigen in de regio Noord- en Midden-Limburg 2o1g' zijn vastgesteld;
Gelet op het bepaalde in artikel2.6, eerste lid onder b van de Jeugdwet 201S en afdeling 10.1 van de

Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Vast te stellen het onderstaande mandaatbesluit:

Artikel

I Mandaat

Aan de teamleider van de Crisisdienst jeugd van de stichting Bureau Jeugdzorg Límburg wordt binnen
de kaders van de Jeugdwet en de Samenwerkingsafspraken hulpverlening in crisissituaties voor
jeugdigen in de regio Noord- en Midden-Limburg mandaat, met de bevoegdheid tot het verlenen
van
ondermandaat, verleend om in acute situaties te besluiten spoedeisende hulp in de vorm van
ambulante crisishulp en crisisopvang in het kader van jeugdzorg in te zetten.

Artikel 2 Mandaat, volmacht, machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van
mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging.

Artikel 3 Ondertekening
lngeval van uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
"Het college van burgemeesfer en wethouders van de gemeente Weert, namens deze," gevolgd
door
de functíeaanduiding van de mandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 4 Verantwoording
De stichting Bureau Jeugdzorg legt jaarlíjks schriftelijk verantwoording af , over de uitvoering van de
aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Artikel 5 lnvYnrking reding
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit Crisisdienst Jeugd gemeente Weert."
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Weert 12 februari2019.
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