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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 het, voor een goede uitoefening van die taak en om redenen van doelmatigheid, 
gewenst is aan de hieronder genoemde jeugdhulpaanbieders machtiging te verlenen 
gericht op het - via de Jeugdbeschermingstafel - doen van een verzoek tot onderzoek 
(hierna: het VTO) bij de Raad voor de Kinderbescherming voor het treffen van een 
maatregel over het gezag over een minderjarige; 

- dat de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de 
Jeugdwet zich niet verzetten tegen deze machtiging aan deze jeugdhulpaanbieders. 

 
BESLUITEN 
 
vast te stellen de machtiging VTO  
 
Artikel 1 Machtiging VTO 
 
Machtiging om namens het college uitvoering te geven aan artikel 2.4, eerste lid, van de 
Jeugdwet, wordt verleend aan:  
 
Regeling  Omschrijving 

bevoegdheid  
Verlener 
machtiging  

Gemachtigde  

Jeugdwet     

 Het - via de 
Jeugdbeschermings-
tafel – doen  van een 
VTO bij de Raad voor 
de Kinderbescherming 
voor het treffen van een 
maatregel over het 
gezag over een 
minderjarige  

B & W  De Jutters, centrum voor Jeugd- 
GGZ Haaglanden B.V. 

 Stichting MEE Zuid-Holland Noord 

 Opvoedpoli Zoetermeer B.V. 

 Stichting Jeugdformaat 

 Impegno Nederland B.V. 

 Stichting Kwadraad voor zover 
gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheid in het kader van het 
VeiligVerderTeam Zoetermeer 

 
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 worden nageleefd: 
o het Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden en de Raad voor de 

Kinderbescherming; 
o de daarbij horende Samenwerkingsafspraken Jeugdbeschermingstafel; 



o de voorwaarden VTO gemeente Zoetermeer die aan de jeugdhulpaanbieders 
zijn verstrekt en waarmee zij hebben ingestemd. 

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

4. burgemeester en wethouders mogen te allen tijde zelf de gemachtigde bevoegdheid 
uitoefenen; 

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

6. 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; 

7. de jeugdhulpaanbieders verschaffen burgemeester en wethouders op verzoek 
inlichtingen over de uitoefening van de gemachtigde bevoegdheid. 

 
Artikel 3 Slotbepalingen 
 
1. Deze machtiging wordt aangehaald als “Machtiging Verzoek tot Onderzoek”. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 
 
Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni  
2016. 
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer 
de secretaris,                   de burgemeester, 
 
 
 
drs H.M.M. Koek                Ch.B. Aptroot 
 
 
 
 
bijlage: voorwaarden VTO gemeente Zoetermeer  


