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Geachte raad,

Deze raadsmemo is een beantwoording van de vraag van de heer Sterrenburg van de ChristenUnie in 
de Commissie Bestuur en Samenleving van 18 mei 2021. Hierin werd gevraagd om nadere toelichting 
over de volgende zinssnede uit de Nadere Regels Verordening Jeugdhulp Alblasserdam:

"Jeugdhulp in het buitenland kan alleen aan de jeugdige worden toegekend indien de betreffende 
jeugdhulpaanbieder gecontracteerd is om jeugdhulp te bieden aan jeugdigen uit de regio Zuid-Holland  
Zuid."

Om te bepalen of de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp die in het buitenland wordt verleend 
moet eerst onderzocht worden of de jeugdige behoort tot de doelgroep van de Jeugdwet. De 
Jeugdwet is van toepassing op 'in Nederland verblijvende jeugdigen'. Voor jeugdhulp in het buitenland 
geldt dan dat alleen jeugdige die tijdelijk in het buitenland verblijven aanspraak mogen maken op 
jeugdhulp in Nederland. Als vaststaat dat de jeugdige onder de doelgroep van de Jeugdwet valt, wordt 
bepaald welke gemeente verantwoordelijk is. Dit wordt bepaald aan de hand van het 
woonplaatsbeginsel. De gemeente die op grond van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is, zal 
vervolgens beoordelen of op basis van de jeugdhulpplicht een voorziening moet worden getroffen.

Een voorbeeld waarin jeugdhulp in het buitenland zou kunnen worden toegekend, is als ouders met 
gezag die tijdelijk in het buitenland verblijven vanwege werk, maar hun woonplaats in Nederland is. De 
Nederlandse gemeente waar die woonplaats ligt, is dan dus verantwoordelijk voor de jeugdhulp 
(indien nodig). Deze Jeugdhulp in het buitenland is alleen mogelijk als de aanbieder van de jeugdhulp 
ook gecontracteerd is door de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De SOJ is de organisatie die 
jeugdhulpaanbieders contracteert voor de regio Zuid-Holland Zuid. De definitie van "buitenlands 
zorgaanbod" geeft hierin verheldering:

"Hulpverlening aan jeugdigen die buiten Nederland wordt uitgevoerd valt onder verantwoordelijkheid 
van een Nederlandse zorgaanbieder"

Buitenlands zorgaanbod valt dus altijd onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse 
zorgaanbieder. In het geval van Alblasserdam ligt de verantwoordelijkheid dus bij een jeugdaanbieder 
die gecontracteerd is door de SOJ. Hierdoor is het gewaarborgd dat jeugdhulp in het buitenland altijd 
voldoet aan de kwaliteitseisen die wij in de regio Zuid-Holland Zuid stellen aan jeugdhulp. Voor zover 
bij ons bekend is er in Alblasserdam geen gebruik gemaakt van jeugdhulp in het buitenland.

Tot slot willen wij u attenderen dat deze zinssnede niet is aangepast in de voorgestelde wijzigingen 
van Jeugdhulp naar Voren en Gebruikelijke Hulp in de Verordening en Nadere regels Jeugdhulp 
Alblasserdam. Voor verdere verheldering vindt u in de bijlage het landelijke Afsprakenkader 
buitenlands zorgaanbod Jeugd van de VNG.


