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AMENDEMENT 2018-12-12a
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 18.0000831 

Onderwerp: Jeugdwet - Begripsbepaling Familiegroepsplan

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17-12-2018,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. Onafhankelijke cliëntondersteuning een wettelijk recht is bij de beoordeling en bij 

de ken- en keuzeweg van de hulpvraag,

van mening dat
1. een familiegroepsplan een zorgvuldige invulling behoeft;
2. onafhankelijke cliëntondersteuning daarbij ondersteunend kan zijn;
3. door de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning een zorgvuldige afweging 

gemaakt kan worden;
4. de cliënt de keuze zelf mag maken of en hoe hij die vorm van ondersteuning 

wenst;
5. de medewerker van het sociale team geen onafhankelijkheid kan garanderen en 

de schijn tegen heeft,

besluit
1. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en de reactie 

van het college op dit advies.
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2015 intrekken.
3. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2019 vaststellen, met de

volgende wijziging van artikel 1 lid le:
4.

e. familiegroepsplan: een plan dat ouders 
en/of de jeugdige samen met familie, 
vrienden en anderen uit hun sociaal 
netwerk maken om een vraag of een 
probleem aan te pakken zoals bedoeld in 
de artikelen 1.1, 1.2, 4.1.2 en 6.1.10 van 
de Jeugdwet. Indien gewenst kan een 
medewerker van het sociaal team de 
jeugdige en zijn ouders helpen bij het 
opstellen van het familiegroepsplan;

e. familiegroepsplan: een plan dat ouders 
en/of de jeugdige samen met familie, 
vrienden en anderen uit hun sociaal 
netwerk maken om een vraag of een 
probleem aan te pakken zoals bedoeld in 
de artikelen 1.1, 1.2, 4.1.2 en 6.1.10 van 
de Jeugdwet. Indien gewenst kan de 
onafhankelijke cliëntondersteuning of 
een medewerker van het sociaal team de 
jeugdige en zijn ouders helpen bij het 
opstellen van het familiegroepsplan;______
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