
 

 

 

 

 

 

 

                                          SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum:  12 november 2020 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp: Toepassing hulp UHP Jeugdwet 

Inleiding: 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: 

 
Vragen over uitvoering Jeugdwet door de gemeente t.w. de UHP (Uithuisplaatsing). 
Voor de eenvoud bepaal ik mij uitsluitend tot de UHP en niet tot de andere vormen van Jeugdhulp. 
 
Sedert 2015 is de financiële uitvoering van de Jeugdwet aan de gemeente opgedragen, waarbij er door de 
rijksoverheid decentralisatiemiddelen zijn overgeheveld naar de gemeenten. 
 
Het is volstrekt duidelijk is, dat de uitvoering van de Jeugdwet zodanig omvangrijk wordt, dat hierdoor de 
financiële stabiliteit van onze en veel andere gemeenten sterk verstoord raakt vindt de LPM. Bent u het met 
ons eens, dat de gemeente meer beleidsruimte moet krijgen? 
 
Uit de beantwoording van de vragen die gesteld zijn over de UHP leiden wij af, dat de gemeente nagenoeg 
uitsluitend als betalingsstation fungeert. Klopt dat? 
 
De raad voor de KB en de GI instellingen bepalen duur en inhoud van de maatregelen van de UHP. Zo is 
dat wettelijk geregeld in de jeugdwet en andere wetten. Klopt dat? 
 
Vragen: 

1. Welke beleidsruimte heeft de gemeente zelf om hier eigen beleid te voeren in de jeugdwet? 
2. Als de gemeente afhankelijk is van de deskundigheid en het zicht van de raad voor de KB en de GI 

zoals bij de uithuisplaatsing hier is aangegeven, dan is er op dat punt geen beleidsruimte, is dat 
juist? 

3. Een ieder weet, dat de kinderrechter doorgaans marginaal toetst op de haar voorgelegde 
adviezen, betekent dit dat Justitie het beleid bepaalt en de gemeente zondermeer betaalt? 

4. Wij vinden, dat de gemeente als democratisch orgaan de zorgfunctie voor haar inwoners heeft,  
heeft de gemeente voldoende invloed om zelf de grenzen van haar zorg te bepalen? 

5. Zorgt de gemeente ook, dat er eerst een plan van aanpak is dat door ouders mede kan worden 
beoordeeld en mogelijk onderschreven? (zie art. 4 Jeugdwet). 

6. Hoe bewaakt de gemeente dat de UHP tot een zo kort mogelijke periode wordt bewaakt? 
7. Hoe zorgt de gemeente, dat ouders het noodzakelijke contact met hun kinderen kunnen 

behouden? Dat dit een heel essentiële vraag is, hoe ook hoop ik niet uit te leggen. 
8. Is het mogelijk, dat de eigen ouders bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de 

gemeente tot een Jeugdhulp verstrekking? Graag motiveren. 
 
 



Bent u bereid de procedure voor uithuisplaatsing die in de vraagstelling is opgenomen als leidraad 
voor de uitvoering van dit soort gevallen op te nemen? Of is dit misschien een onderwerp voor de 
leercommissie november 2020?  
 
Kunt u het geldende, door de raad vastgestelde beleidsplan als bedoeld in art 2.2 van de Jeugdwet 
voorafgaand aan de bijeenkomst in november beschikbaar stellen? 

 

Namens de fractie van LPM 

 

 

Wim Steketee 

 
 


