
De gecombineerde commissie van de gemeente Alblasserdam;
gelezen het voorstel inzake Besluit tot wijziging verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam en 
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Alblasserdam;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;
gelet op:
artikel 149 van de Gemeentewet

gelet op:
de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet;

het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

overwegende dat:
1. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van 

jeugdigen allereerst bij de ouder(s) en de jeugdige zelf ligt; ouders worden geacht de tot hun 
gezin behorende jeugdige(n) dagelijkse hulp, zorg en ondersteuning te bieden ook als er 
sprake is van een jeugdige met een ziekte, aandoening of beperking;

2. de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke 
jeugdhulp bij de gemeente heeft gelegd;

3. het op grond van de Jeugdwet noodzakelijk is hieromtrent regels vast te stellen:

1. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en algemene 
voorzieningen;

2. over de afbakening Jeugdwet in relatie tot andere wetgevende kaders;

3. over de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de 
afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;

4. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele 
voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen;

5. over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in 
artikel 8.1.1 van de Jeugdwet wordt vastgesteld;

6. voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of 
een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de 
Jeugdwet;

7. over de wijze waarop ingezetenen, waaronder in ieder geval jeugdigen of hun 
ouder(s), worden betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet;

8. ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van 
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden;

9. over onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget 
wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het 
sociale netwerk

B E S L U I T:

1 De Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2022 vast te stellen.

2 Kennis te nemen van de bijbehorende Nadere Regels Jeugdhulp Alblasserdam 
2022 bij de Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2022.



Alblasserdam, 8 december 2022.


