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Inlichtingen

(art. 41 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VERZOEK OM INLICHTINGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen

ONDERWERP: Verordening Jeugdhulp Terneuzen 2017 niet correct bekend gemaakt
TOELICHTING:
Onze fractie heeft via http://daadkracht.nl/onderzoek de resultaten aangevraagd voor het
bekendmaken van de (belasting)verordeningen 2017.
http://daadkracht.nl/onderzoek heeft het volgende vastgesteld. Uw college heeft alle vastgestelde verordeningen elektronisch bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl
en beschikbaar gesteld via www.overheid.nl.
Wel is een verordening (te) laat bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl
Het betreft de Verordening Jeugdhulp Terneuzen 2017.
Deze verordening is vastgesteld op 15 december 2016 en bekendgemaakt op 30 januari 2017, terwijl de beoogde inwerkingtreding 1 januari 2017 was.
Ik vestig er uw aandacht op dat het niet correct bekendmaken van verordeningen vergaande
juridische gevolgen hebben.
NB. Vanwege het ernstige karakter van de vragen is bewust gekozen voor het raadsinstrument ‘inlichtingen’.

Inlichtingen (art. 41 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Deelt uw college de mening van onze
fractie dat, juist ook in drukke maanden, uw college op het juist en tijdig
elektronisch bekendmaken van verordeningen alert dient te zijn?

1

Wij zijn van mening dat het niet uit moet maken
of er sprake is van drukke maanden voor het
op juiste en tijdige wijze bekendmaken van
verordeningen.

2

Deelt uw college de mening van onze
fractie dat het niet correct bekend
maken van verordeningen vergaande
juridische gevolgen kan hebben?

2

Ten aanzien van het elektronisch bekendmaken van verordeningen zijn wettelijk geen termijnen vastgelegd. De Verordening Jeugdhulp
Terneuzen 2017 is in de plaats gekomen van
de Verordening Jeugdhulp Zeeuws Vlaanderen
van 2015. In deze nieuwe verordening is rekening gehouden met een aantal wijzigingen uit
de Jeugdwet. Zo is bijvoorbeeld de ouderbijdrage die in de oude verordening stond hierin
afgeschaft. Verder is de procedure van toeleiding van de huisarts naar de jeugdhulp juist

Inlichtingen (art. 41 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
vastgelegd. Om de inwoners van Terneuzen
een zo compleet mogelijk beeld te geven zijn
de rechten en verplichtingen verhelderd. Het
gezinsplan, familiegroepsplan, gebruikelijke
zorg en vervoer zijn opgenomen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb
en de hardheidsclausule zijn toegevoegd. Tenslotte is de toelichting in ‘Klinkende Taal’ herschreven. De Verordening Jeugdhulp Terneuzen 2017 trad op 1 januari 2017 in werking. De
verordening is inderdaad op 30 januari 2017
gepubliceerd. Het bekendmaken van een verordening op een later tijdstip dan de inwerkingtredingsdatum van een verordening is geoorloofd indien door de inwerkingtreding van die
verordening geen nadelige gevolgen ontstaan
voor belanghebbenden. Door vaststelling van
de Verordening Jeugdhulp Zeeuws Vlaanderen
2017 ontstaan geen nadelige gevolgen voor
belanghebbenden. Er is dan ook geen sprake
nadelige gevolgen.

Datum inlichting: 5 februari 2018

Datum antwoorden: 20 februari 2018
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

secretaris,

burgemeester,

J.G. Princen

J.A.H. Lonink

