
 

 
 
 
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, 
de heer Aart-Jan Moerkerke 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
Papendrecht donderdag 9 maart 2017 
Onderwerp Gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding kinderen ZHZ 
 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 
 
Namens het ouderplatform Zuid-Holland Zuid werden wij er onlangs op geattendeerd dat het 
platform signalen heeft ontvangen dat er kinderen binnen de 17 aangesloten gemeenten van Zuid-
Holland Zuid (ZHZ) zijn die geen gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding meer kunnen 
ontvangen omdat het budgetplafond voor deze specifieke vorm van zorg in natura (ZIN) voor 
bijvoorbeeld kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) reeds zou zijn bereikt.  
 
1. Om hoeveel kinderen gaat het in onze gemeente? Krijgen de kinderen de zorg in het kader van 

de uitvoering van de Jeugdwet waar zij recht op hebben? Zo nee, waarom niet? 

De Jeugdwet is volstrekt helder. Gemeenten hebben op grond van artikel 2.3 de plicht passende 
jeugdhulp1 te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, de zorgplicht beperkt 
zich dus niet tot acute hulpvragen. Op grond van artikel 2.6 zijn gemeenten gehouden te voorzien in 
een kwalitatief en kwantitatief toereikend jeugdhulpaanbod. Het enkele feit dat het gemeentelijk 
budget voor jeugdhulp overschreden (dreigt) te worden doet niet af aan de jeugdhulpplicht. De 
gemeente Papendrecht is verplicht jeugdhulpverlening te verlenen. Ook als het zogenaamde budget 
voor jeugdhulp is overschreden. 

2. Is het College het met deze uitspraak van de Staatssecretaris eens en zo ja mogen wij er als 
gemeenteraad dan ook van uitgaan dat alle noodzakelijke uitgaven in het kader van de Jeugdwet 
door de gemeente zullen blijven worden gedaan, ook als dat in zou houden dat het budget voor 
2017 mogelijkerwijze zou worden overschreden? 

 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Hoogachtend, 
Ruud Lammers, fractievoorzitter. 
                                                           
1
 Zie de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2016. 


