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Voorgesteld besluit:

1. de verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021 opnieuw vast te stellen met toegevoegd 
wijzigingsbesluit.

Inleiding
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2021 de nieuwe verordening 
Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2021 vastgesteld. De verordening gaat in werking als deze 
gepubliceerd is door het Juridsch Kennis Centrum (JKC). Tijdens de publicering heeft een 
administratieve fout ervoor gezorgd dat de vastgestelde verordening van 25 mei 2021 door u als 
gemeenteraad, foutief is overgenomen. Dit voorstel corrigeert deze administratieve fout, waardoor de 
verordening weer juist gepubliceerd wordt zoals door u als gemeenteraad vastgesteld. De (foutieve) 
gepubliceerde verordening kunt u vinden op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658979. De 
verordening zoals door u vastgesteld in de gemeenteraad op 25 mei 2021 is toegevoegd in bijlage 1.

Beoogd effect
U als gemeenteraad heeft de verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021 vastgesteld op 25 mei 2021. 
Bij de publicatie van deze verordening is een administratieve fout gemaakt. Deze fout heeft 
rechtswerking en daarom is het niet mogelijk deze fout ambtshalve te herstellen. Hiervoor is een 
wijzigingsbesluit van uw raad noodzakelijk. Wij verzoeken u daarom in te stemmen met dit 
wijzigingsbesluit welke in overeenstemming is met de reeds door u gestelde kaders op 25 mei 2021. 
Alleen Artikel 4 en Artikel 20 moeten hiervoor worden aangepast (zie bijlage 2).

Een besluit treedt pas in werking nadat het is bekend gemaakt (art 3:40 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht). De gemeente is verplicht digitaal bekend te maken, via het Gemeenteblad, gebaseerd 
op een besluit van de gemeenteraad. Vandaar dat dit wijzigingsbesluit nu voorligt. 

Argumenten
1.1 de verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2021 komt overeen zoals reeds vastgesteld 
door de gemeenteraad op 25 mei 2021.

Dit wijzigingsbesluit heeft geen nieuwe inhoudelijke consequenties ten opzichte van de door de 
gemeenteraad vastgestelde verordening op 25 mei 2021. Dit is alleen een correctie over een 
administratieve fout in de publicatie. Hierin dient alleen Artikel 4 en Artikel 20 van de verordening te 
worden gewijzigd (bijlage 1).

1.2 deze correctie is essentieel voor een juiste juridische grondslag voor jeugdhulp naar voren in 
2022.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658979


Om jeugdhulp naar Voren juridisch correct goed in te regelen, is dit wijzigingsbesluit gewenst. 
Hiervoor is ook de verordening op 25 mei 2021 aangepast en vastgesteld, waar de gemeenteraad 
reeds mee akkoord is gegaan. Dit voorstel is een bevestiging wat u als gemeenteraad in mei 2021 
heeft vastgesteld. De verordening wordt in het nieuwe jaar nogmaals gewijzigd voor het project 
afbakening jeugdhulp. Omdat jeugdhulp naar voren in 2022 lokaal ingeregeld wordt, en dit artikel 
(artikel 4) daar belangrijk voor is, is het belangrijk voor een goede juridische grondslag dat we deze 
correctie nu toepassen. Omdat het alleen gaat over de inzet van jeugdhulp naar voren in 2022, is de 
huidige verordening wel toereikend voor 2021 en dit niet nadelig is voor burgers in 2021.

1.3 Wijziging van de verordening moet formeel vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Dit besluit moet opnieuw worden vastgesteld door het bestuursorgaan. De gemeenteraad beslist over 
algemeen verbindende voorschriften, zoals de verordening. Het ambtelijk wijzigen van de tekst zonder 
dat daaraan een besluit van de raad aan ten grondslag ligt of zonder dat er bekendmaking heeft 
plaatsgevonden, kan juridisch gezien niet.

Kanttekeningen
1.1 het niet aanpassen van de verordening heeft juridisch gevolgen voor het inregelen van jeugdhulp 
naar voren in 2022.

Als het wijzigingsbesluit niet doorgevoerd wordt, lopen juridisch risico bij het inregelen van jeugdhulp 
naar voren in 2022.

Financiële informatie
Dit wijzigingsbesluit heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering
Uitvoering voor het wijzigingsbesluit ligt bij het JKC en zal voor de start van 2022 van gepubliceerd 
worden.

Communicatie
 De gemeente is verplicht digitaal bekend te maken, via het Gemeenteblad, gebaseerd op een besluit 
van de gemeenteraad. Overige communicatie via overheid.nl en de Klaroen.

Eerdere besluitvorming
In de gemeenteraad van 25 mei 2021 heeft u de goede verordening al vastgesteld. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Advies Jeugdhulp naar voren - Voorstel

Bijlagen
1. Bijlage 1 - Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021
2. Bijlage 2 - Was-wordt-tabel Wijzigingsbesluit Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021
3. Bijlage 3 - Wijzigingsbesluit Jeugdhulp 101121 (Drop)


