
♦ W gemeente 
AL, Zoetermeer 

I I 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer; 

OVERWEGENDE: 

- 	

dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd; 

- dat binnen de regio Haaglanden de afspraak is gemaakt dat de uitvoering van de 
crisisinterventie door het crisisinterventie team (hierna: het CIT) wordt verricht; 

- dat het voor een goede uitoefening van de gemeentelijke taak en om redenen van 
doelmatigheid gewenst is aan het CIT als piketdienst machtiging te verlenen gericht 
op het verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een 
gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven; 

- dat de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: de Awb) en de Jeugdwet zich niet verzetten tegen deze machtiging aan het 
CIT; 

BESLUITEN 

vast te stellen het Machtigingsbesluit CIT 

Artikel 1 Machtiging vrijwillige gesloten jeugdhulp 

Aan de teamleiders van het CIT, waaronder tevens worden begrepen de onder hun 
verantwoordelijkheid vallende of door hen aangewezen medewerkers voor zover zij deel uit 
maken van het CIT, wordt machtiging verleend om namens het burgemeester en wethouders 
uitvoering te geven aan artikel 6.1.2, met uitzondering van het vijfde lid, alsmede de artikelen 
6.1.3, 6.1.4, met uitzondering van het derde lid, en artikel 6.1.8 van de Jeugdwet, door: 

a. een verzoek bij de kinderrechter voor te bereiden en in te dienen strekkende tot het 
verlenen van een machtiging om een jeugdige in het vrijwillige kader in een gesloten 
accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven op grond van artikel 6.1.2 van 
de Jeugdwet; 

b. een mondeling dan wel schriftelijk verzoek bij de kinderrechter van de rechtbank in te 
dienen, strekkende tot het verlenen van een spoedmachtiging om een jeugdige in 
een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in het vrijwillige 
kader op grond van artikel 6.1.3 van de Jeugdwet; 

c. een mondeling spoedverzoek als bedoeld onder b. schriftelijk aan de rechtbank te 
bevestigen; 

d. een verzoek bij de kinderrechter voor te bereiden en in te dienen, strekkende tot het 
verlenen van een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in het vrijwillige kader 
in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven op grond van 
artikel 6.1.4 van de Jeugdwet; 

e. een opdracht te geven aan het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD) 
tot het doen van onderzoek door een gekwalificeerde gedragswetenschapper, te 
weten een gezond heidszorgspsycholoog, en het doen opmaken van een 
instemmingsverklaring; 

f. ten behoeve van de verzoeken als bedoeld onder a, b en d een 
instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper, te weten een 



gezondheidszorgspsycholoog, overeenkomstig artikel 6.1.2 lid 6, 6.1.3, lid 3 of artikel 
6.1.4, lid 4 van de Jeugdwet aan de kinderrechter over te leggen; 

g. overige (proces)stukken, zoals informatie van jeugdhulpaanbieders, aan de 
kinderrechter over te leggen 

h. ter zitting van de kinderrechter op te treden in de breedste zin van het woord. 

Artikel 2 Voorwaarden en instructies 

Aan deze machtiging verbinden burgemeester en wethouders de volgende voorwaarden en 
instructies: 

1. bij de uitoefening van de gemachtigde bevoegdheden wordt in acht genomen 
hetgeen daaromtrent bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, beleidsregels 
en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of andere 
bestuursorganen, is bepaald. 

2. meer in het bijzonder wordt het Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd 
Haaglanden — Crisis Interventie Team, waarmee burgemeester en wethouders in hun 
vergadering van 13 oktober 2015 hebben ingestemd, en de in bijlage 3 voor de 
gemeente Zoetermeer beschreven piketregeling van dat protocol, nageleefd; 

3. burgemeester en wethouders kunnen met onmiddellijke ingang besluiten deze 
machtiging in te trekken; 

4. burgemeester en wethouders zijn te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en 
verdere instructies te geven. 

5. de gemachtigde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene 
en routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en 
afwikkeling van de gemachtigde zaken en de verkrijging dan wel de uitwisseling van 
feitelijke routinematige informatie. 

6. de gemachtigde verschaft burgemeester en wethouders op verzoek inlichtingen over 
de uitoefening van de gemachtigde bevoegdheid. 

Artikel 3 Slotbepalingen 

1. Deze machtiging wordt aangehaald als "Machtigingsbesluit CIT". 
2. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
15 december 2015 

lurgemeester en wethouders van Zoetermeer 

1, 

e secr~tá is 	de bi G e owir=31- .. - 

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Awb, 
binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA 
Zoetermeer). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. 
Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank 's-Gravenhage (Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). 
Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een bezwaarschrift tegen 
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het besluit hebt ingediend en u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de 
voorziening. 

Dit besluit is elektronisch bekendgemaakt op 24 december 2015, is daarnaast op 24 
december 2015 gepubliceerd in Zoetermeer Dichtbij en treedt in werking op 25 december 
2015.. 
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