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VERZONDEN 10 JAN 2019

Geachte beer Van Zutphen,

Hierbij reageren wij op uw brief d.d. 4 december 2018, waarin u ons verzoekt
om een schriftelijke reactie. Deze reactie betreft uw aanbeveling inzake de
ondertekening van budgetplannen door minderjarigen in het kader van de
Jeugdwet, Naar aanleiding van de klachtprocedure die door
bij de gemeente en bij de Nationale Ombudsman was aangespannen, is dit aan
de orde gesteld.
Uw aanbeveling luidt:
Wij bevelen u aan om uw werkproces verder aan te passen zodat geen enkele
minderjarige een budgetpian hoeft te lezen of dit ondertekent en dat onder
tekening alleen door de verantwoordelijke ouder(s) gebeurt.
Wij reageren hierop als volgt.
Wij hebben kennis genomen van uw aanbeveling en wij hebben besloten deze
niet (verder) over te nemen in ons werkproces. Wij zijn van mening dat met
onze werkwijze waarbij we ondertekening van het budgetpian door het kind op
prijs stellen maar niet verplichten, een zorgvuldig en transparant werkproces
hebben waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden en wordt voldaan
aan de wet- en regelgeving.
•

In onze afrondende reactie d.d. 16juli2018 hebben wij ten aanzien van dit punt
ook reeds een en ander opgemerkt. Wij gaan ervan uit dat middels de nu
reactie het klachtdossier definitief wordt afgesloten.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namqns dezen,

sectormanager Juridische en Veitigheidszaken.
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