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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Aan artikel 2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Het college draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van de kinderbe-

schermingsmaatregelen en van de jeugdreclassering redelijkerwijs 
rekening wordt gehouden met:

a. behoeften en persoonskenmerken van de jeugdige en zijn ouders, en
b. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele 

achtergrond van de jeugdige en zijn ouders. 

II

Na artikel 2.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2.4a  

Ter uitvoering van artikel 2.3, vierde lid, en artikel 2.4, derde lid, draagt 
het college er in ieder geval zorg voor dat passende jeugdhulp ingezet 
wordt of een passende gecertificeerde instelling de kinderbeschermings-
maatregel of jeugdreclassering uitvoert. 

Toelichting  

Het is belangrijk dat het college uitgaat van de behoeften en persoons-
kenmerken van de jongere en zijn ouder(s) en hun godsdienstige 
gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond in acht neemt. Als 
beter aangesloten kan worden bij de identiteit van de jeugdige en zijn 
ouders zal de hulpverlening in algemene zin effectiever zijn. Dit 

1 Gewijzigd in verband met een wijziging in de ondertekening
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amendement legt vast dat de inzet van jeugdhulp en gecertificeerde 
instellingen hierop afgestemd moet zijn. 

Het college wordt verplicht er in ieder geval zorg voor te dragen dat met 
het oog op de achtergrond van de jeugdige en zijn ouders passende 
jeugdhulp ingezet wordt of een passende gecertificeerde instelling de 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert. Dit betekent 
niet dat het college met alle jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde 
instellingen contracten behoeft te sluiten. Het is ook mogelijk om aan deze 
plicht te voldoen door in het voorkomende geval de hiervoor aangewezen 
jeugdzorgaanbieder of gecertificeerde instelling op te dragen dit aan een 
passende instelling te mandateren. In dat geval is het tarief voor de 
jeugdhulp of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdreclassering door de gemandateerde jeugdhulpaanbieder of 
gecertificeerde instelling niet lager dan het tarief van de mandaterende 
aanbieder of instelling. 

In het beleidsplan en in de contracten met de instellingen dient hier 
aandacht aan te worden besteed. 

Bisschop
Voordewind
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