
 

Informatie voor zorgaanbieders over een beschikkingsaanvraag  
 
Wanneer een Capelse jeugdige en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) een hulpvraag heeft, dan kan een 
zorgaanbieder de jeugdige of het gezin aanmelden bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Capelse 
burgers mogen zichzelf ook aanmelden bij het CJG. 
De hulpvraag en zorgbehoeften worden gezamenlijk in kaart gebracht. Wanneer we tot de conclusie 
komen dat hulp buiten het CJG wenselijk is, dan kan hiervoor een aanvraag voor specialistische 
jeugdhulp ingediend worden. Het CJG is namens de gemeente Capelle aan den IJssel 
verantwoordelijk om een besluit te nemen over het inzetten van hulp buiten het CJG. Hieronder vind 
je meer informatie over de manier waarop we de hulp aanvragen en hierover een besluit nemen.  
 
Aanvraag 
Om een aanvraag in te dienen legt de jeugdige en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) samen met de CJG 
professional het volgende vast: 

- Welke hulpvraag en zorgbehoeften er zijn 

- Hoe andere personen uit de directe omgeving kunnen helpen  

- Of andere vormen van hulp, waar geen besluit voor nodig is, passend zijn (bijv. een 
logopedist of een jeugd- en gezinscoach) 

- Met welk doel specialistische jeugdhulp wordt aangevraagd 

- Hoeveel hulp er gewenst is en van welke zorgaanbieder  

- De gewenste startdatum van de specialistische jeugdhulp   

- Of de huisarts geïnformeerd mag worden over de inzet van specialistische jeugdhulp 
wanneer de zorg wordt toegekend 

 

Voor het opstellen van de aanvraag hebben de jeugdige en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) zes weken 

de tijd. Wanneer de aanvraag compleet is, wordt deze ondertekend. Hierna kan de aanvraag 

ingediend worden bij het besluitteam. 

 
Besluit 
Zodra de aanvraag compleet en ondertekend is wordt de aanvraag ingediend bij het besluitteam van 
het Centrum Jeugd en Gezin. Op basis van de kaders van de Jeugdwet, de Verordening jeugdhulp 
(2018) en de Nadere regels (2019) van de gemeente Capelle aan den IJssel wordt een besluit 
genomen omtrent de aangevraagde hulp. Zodra de aanvraag is ondertekend heeft het besluitteam 
twee weken de tijd om een besluit te nemen.  
 
Het besluit ontvangt de jeugdige en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk middels een beschikking. 
In het besluit staat welke zorg wordt toegekend en welke zorg eventueel (gedeeltelijk) wordt 
afgewezen.  
 
Termijnen 
Wanneer de genoemde termijnen voor de aanvraag (zes weken) en het besluit (twee weken) niet 
haalbaar blijken zijn, wordt in overleg de termijn verlengd. De jeugdige en/of zijn 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover schriftelijk bericht. 
 
Is specialistische jeugdhulp toegekend? 
Dan wordt samen met de jeugdige en/of ouder(s)/verzorger(s) bekeken op welke wijze ze zich 
kunnen aanmelden bij de zorgaanbieder, waarna de zorgaanbieder (afhankelijk van de wachttijd) kan 
starten met het bieden van specialistische jeugdhulp. 
 
Ook maken we gezamenlijk afspraken met de zorgaanbieder over hoe we elkaar op de hoogte 
houden over de voortgang van de hulp. De CJG professional kan de jeugdige of het gezin hierbij 



 

ondersteunen. Dat noemen we casusregie. Samen volgen we of de beoogde resultaten van de 
specialistische jeugdhulp worden behaald en of de ingezette hulp passend is.  
 
Verlenging van de beschikking voor specialistische jeugdhulp 
Wanneer de huidige beschikking afloopt en de zorgaanbieder met de cliënt is overeen gekomen dat 
zij de beschikking willen verlengen, dan dient er uiterlijk acht weken van te voren contact op te 
worden genomen met de betrokken casusregisseur vanuit het CJG. Om een aanvraag voor het 
verlengen van de beschikking te kunnen indienen vragen wij de zorgaanbieder ter onderbouwing van 
de aanvraag een evaluatieverslag, niet ouder dan acht weken, aan te leveren. Zodra de 
casusregisseur uw evaluatieverslag heeft ontvangen, sluit deze aan bij een gezamenlijk gesprek met 
de zorgaanbieder en de cliënt om de aanvraag voor de verlenging te bespreken. Ook als er andere 
zorg gewenst is kunt u contact opnemen met de casusregisseur. 
 
Meer informatie 
Als je vragen hebt kun je deze stellen bij de CJG professional of vul een contactformulier in. 
Op onze website vind je meer informatie over:  

- Zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente Capelle aan den IJssel 

- Informatie over een Persoons Gebonden Budget (PGB) 

- De verordening en nadere regels Jeugdhulp van de gemeente Capelle aan den IJssel 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/contact/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/professionals-beschikkingen/

