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Onderwerp WOB-verzoek beleid benoemen mediators werkzaam voor de jeugdzorginstellingen

Geachte  ,

Op 21 augustus 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierin vraagt u ons informatie openbaar te
maken betreffende mediaton in de jeugdzorg.

Ons besluit
In uw schrijven vraagt u ons beleidsdocumenten openbaar te maken. Deze
documenten zijn bij ons echter niet aanwezig. Wij moeten daarom uw verzoek
afwijzen. Echter willen wij op deze afwijzing wel een toelichting geven. Daarnaast
willen wij hieronder graag ingaan op de door u gestelde vragen.

1. Wat is uw beleid waar het gaat om het benoemen van mediators die
werkzaam zijn voo eugdzorginstellingen?

Het aanbod mediation voor ouders met echtscheidingsproblematiek is geen vorm
van jeugdhulp en wordt dan ook niet vanuit de Jeugdwet bekostigd. Om deze
reden is hier ook geen gemeentelijk beleid op gemaakt.

2. Mogen eugdzorginstellingen in uw gemeente hun eigen werknemers naar
voren schuiven als mediators, en wat is daarin uw beleid?

Als gemeente hebben ook wij inmiddels gemerkt dat er enkele organisaties zijn
die zowel mediation bieden als jeugdhulp. Dit heeft tot op heden nog geen
belemmering of kwaliteitsvermindering opgeleverd in de jeugdhulp die wij bij
deze organisaties hebben bekostigd.

3. Mogen eugdzorgmedewerkers die in een specifieke casus optreden
(bijvoorbeeld als gezinscoach of omgangsbeleider) tegelijkertijd als
mediator optreden in dezelfde casus?

De organisaties die naast jeugdhulp ook mediation bieden hebben zich te houden
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aan het MfNmediationreglement (zoals de vrijwilligheid in artikel 5 en de
beslotenheid in artikel 6,) en de Gedragsregels voor de MfNregistermediator
(zoals de partijautonomie in artikel 3 en met name de onafhankelijkheid in artikel
4). Aangezien mediation niet een vorm van jeugdhulp is zijn wij als gemeente
niet aan zet om hierop te controleren. Wel zijn wij verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de geboden Jeugdhulp en hebben daar wel beleid op gemaakt.

4. En wordt er - waar het om mediation gaat - een onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds eugdzorgmedewerkers die op de loonlijst van de
desbetreffende eugdzorginstelling staan, en anderzijds
eugdzorgmedewerkers die bijvoorbeeld als ZZP'er of op projectbasis voor
de eugdzorginstelling werken?

Dit is aan de organisatie zelf om daarin het juiste beleid te voeren. Als gemeente
zijn wij niet in bezit van een lijst met medewerkers die bij de desbetreffende
organisatie in dienst zijn of als ZZP-er daar werkzaam zijn.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met  via
telefoonnummer 14 0522 meppel.nl

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen zes weken na de
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel
College van burgemeester en wethouders
Pos bus 501
7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens
opneemt:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt. Vergeet u niet het
bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening
U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u
een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een
bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige
voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, 
Pos bus 150, 
9700 AD Groningen

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening
kosten in rekening brengt.



Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.


