
Mandaatbesluit Toeleiden jeugdhulp door schoolmaatschappelijk 
werk primair onderwijs 
 
 
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 deze taak, gewenst is aan de 
schoolmaatschappelijk werkers in het primair onderwijs van Jeugdformaat, onderdeel 
Schoolformaat mandaat te verlenen gericht op het toeleiden naar individuele 
voorzieningen voor jeugdhulp; 

 dat mandaat de bevoegdheid betreft om in naam van een bestuursorgaan besluiten te 
nemen; 

 dat in dit mandaatbesluit tevens machtiging (= de bevoegdheid tot het verrichten van een 
handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is) wordt 
gegeven; 

 dat de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de 
Jeugdwet zich niet verzetten tegen dit besluit; 

 gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
 
BESLUITEN  
 
vast te stellen het Mandaatbesluit Toeleiden jeugdhulp door schoolmaatschappelijk werk 
primair onderwijs, inhoudende dat de navolgende bevoegdheden aan de daarbij vermelde 
medewerkers van Jeugdformaat, onderdeel Schoolformaat worden gemandateerd.  
 

Omschrijving bevoegdheid Mandaterend 
bestuursorgaan 

Gemandateerde 

Het voeren van het gesprek 
als bedoeld in artikel 6 
Verordening jeugdhulp 
gemeente Zoetermeer 2015 

B&W Schoolmaatschappelijk 
werkers van Jeugdformaat, 
onderdeel Schoolformaat die 
werkzaam zijn in het primair 
onderwijs in Zoetermeer 

Het opstellen van het 
gespreksverslag alsmede het 
verwerken van opmerkingen 
en aanvullingen op het 
gespreksverslag als bedoeld 
in artikel 7 Verordening 
jeugdhulp gemeente 
Zoetermeer 2015 

B&W Schoolmaatschappelijk 
werkers van Jeugdformaat, 
onderdeel Schoolformaat die 
werkzaam zijn in het primair 
onderwijs in Zoetermeer 

Het toeleiden naar 
individuele voorzieningen 
jeugdhulp behorende tot de 
productcategorieën: 
- Jeugd-GGZ 
- Jeugdhulp ambulant 
- Dagbehandeling 

B&W Schoolmaatschappelijk 
werkers van Jeugdformaat, 
onderdeel Schoolformaat die 
werkzaam zijn in het primair 
onderwijs in Zoetermeer 

 



Aan dit mandaat verbinden burgemeester en wethouders ingevolge artikel 10.6 Awb de 
volgende voorwaarden en instructies:  
1. Bij de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen 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:  

 Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015; 

 Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015; 

 Richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’. 

3. De schoolmaatschappelijk werker van Jeugdformaat, onderdeel Schoolformaat die 
werkzaam is in het primair onderwijs beschikt over een verklaring omtrent het gedrag als 
bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De verklaring is 
niet eerder dan drie maanden afgegeven voor het tijdstip waarop de 
schoolmaatschappelijk werker voor Jeugdformaat ging werken. Indien Schoolformaat 
vermoedt dat een schoolmaatschappelijk werker niet langer voldoet aan de eisen voor 
een verklaring omtrent het gedrag, dan verlangt deze dat de schoolmaatschappelijk 
werker zo spoedig mogelijk opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt, die niet 
ouder is dan drie maanden.  

4. De schoolmaatschappelijk werker van Schoolformaat die werkzaam is in het primair 
onderwijs is geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).  

5. Bij toeleiding naar de individuele voorziening ‘jeugd-GGZ’ vindt vooraf afstemming plaats 
met de huisarts.   

6. Het mandaat is geldig gedurende de looptijd van overeenkomst tussen de gemeente en 
Jeugdformaat, onderdeel Schoolformaat voor het uitvoeren van het 
schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.  

7. Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de 
gemandateerde, kan met onmiddellijke ingang besluiten dit mandaatbesluit in te trekken.  

8. Het bestuursorgaan dat de uitoefening van een bevoegdheid heeft opgedragen aan de 
gemandateerde, is te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en instructies te geven.  

9. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op verzoek inlichtingen over de 
uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.  

10. De gemandateerde is niet bevoegd ondermandaat te verlenen.  

11. Een krachtens mandaat te nemen besluit wordt in elk geval aan het bestuursorgaan 
voorgelegd indien: 

a. Het desbetreffende besluit precedentwerking heeft of zal kunnen hebben; 

b. Het desbetreffende besluit afwijkt van, strijd is met of een aanvulling vormt op 
bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften; 

c. Ten aanzien van het desbetreffende besluit tegenstrijdige interne adviezen zijn 
verstrekt.  

12. De gemandateerde is bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene en 
routinematige correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling 
van de gemandateerde bevoegdheden.   

 

Slotbepalingen 

1. Van de instemming van de gemandateerde (Jeugdformaat, onderdeel Schoolformaat) als 
bedoeld in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht blijkt uit de parafering van dit besluit.  

2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit Toeleiden jeugdhulp door 
schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs.  

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.  

  



Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van  
12 december 2017. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
drs. H.M.M. Koek    Ch.B. Aptroot 
 
 
 
 
 
Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, kunt u, op grond van artikel 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na verzending van deze brief een 
gemotiveerd bezwaar in dienen 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 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 het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt 
bij het treffen van die voorziening  
 
Dit besluit is elektronisch bekendgemaakt op 21 december 2017 en op de website van de 
gemeente Zoetermeer geplaatst en treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
  
Paraaf: Stichting Jeugdformaat  
 
 
 
I. Middleton 
Leidinggevende Jeugdformaat, onderdeel Schoolformaat 
 


