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Artikel 5. Inhoud beschikking
1. In de beschikking tot verstrekking van een 

individuele voorziening wordt in ieder geval 
aangegeven of de voorziening in natura of als 
pgb wordt verstrekt.

2. Bij het verstrekken van een voorziening in 
natura wordt in de beschikking in ieder geval 
gemotiveerd vastgelegd:

a. welke de te verstrekken voorziening is 
en wat het beoogde resultaat daarvan 
is;

b. wat de ingangsdatum en de beoogde 
duur van de verstrekking is;

c. hoe de voorziening wordt verstrekt;
d. indien van toepassing, welke andere 

voorzieningen mogelijk relevant zijn of 
kunnen zijn.

3. Bij het verstrekken van een voorziening in de 
vorm van een pgb wordt in de beschikking in 
ieder geval gemotiveerd vastgelegd:

a. voor welk beoogd resultaat het pgb 
dient te worden aangewend;

b. welke kwaliteitseisen gelden voor de 
besteding van het pgb;

c. wat de hoogte van het pgb is en hoe 
hiertoe is gekomen;

d. wat de ingangsdatum en de beoogde 
duur van het pgb is;
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pgb wordt verstrekt. 

2. Bij het verstrekken van een voorziening in 
natura wordt in de beschikking in ieder geval 
gemotiveerd vastgelegd:

a. welke de te verstrekken voorziening is 
en wat het resultaat daarvan is;

b. wat de ingangsdatum en de beoogde 
duur van de verstrekking is;

c. hoe de voorziening wordt verstrekt;
d. indien van toepassing, welke andere 

voorzieningen mogelijk relevant zijn of 
kunnen zijn.

3. Bij het verstrekken van een voorziening in de 
vorm van een pgb wordt in de beschikking in 
ieder geval gemotiveerd vastgelegd:

a. voor welk  resultaat het pgb dient te 
worden aangewend;

b. welke kwaliteitseisen gelden voor de 
besteding van het pgb;

c. wat de hoogte van het pgb is en hoe 
hiertoe is gekomen;

d. wat de ingangsdatum en de beoogde 
duur van het pgb is

In Verordening jeugd 2020 is het bijvoeglijk 
naamwoord “beoogd” weggehaald, voor een zo 
duidelijk mogelijke beschrijving.  
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e. de wijze van verantwoording van de 

besteding van het pgb;
f. de rechten en plichten die aan het 

ontvangen van een pgb zijn verbonden.

e. de wijze van verantwoording van de 
besteding van het pgb;

f. de rechten en plichten die aan het 
ontvangen van een pgb zijn verbonden.

Artikel 6. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in 

overeenstemming met artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet.

2. Een pgb wordt geweigerd indien:
a. de jeugdige en/of zijn ouders geen volledig 

ondersteuningsplan hebben overlegd 
volgens het door het college vastgestelde 
model;

b. de jeugdige en/of zijn ouders weigeren het 
ondersteuningsplan desgevraagd met het 
college te bespreken of, na voor bespreking 
van het ondersteuningsplan te zijn 
opgeroepen, zonder geldige reden niet 
verschijnen. 

3. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand van een 

ondersteuningsplan;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en 

kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen; 
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de 

in de betreffende situatie goedkoopst 
adequate individuele voorziening in natura;
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overeenstemming met artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet.

2. Een pgb wordt geweigerd indien:
a. de jeugdige en/of zijn ouders geen volledig 

ondersteuningsplan hebben overlegd 
volgens het door het college vastgestelde 
model;

b. de jeugdige en/of zijn ouders weigeren het 
ondersteuningsplan desgevraagd met het 
college te bespreken of, na voor 
bespreking van het ondersteuningsplan te 
zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet 
verschijnen.

3. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand van een 

ondersteuningsplan; 
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en 

kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen; 
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de 

in de betreffende situatie adequaat 

 Artikel 6, lid 3 onderdeel c (verordening 
jeugdhulp 2020): “adequaat” voor 
“goedkoopste” geplaatst. Dit is het eerste 
criterium waar naar gekeken wordt, daarna 
wordt gekeken naar de hoogte kosten.  

 Artikel 6, lid 3 onderdeel d Verordening 
jeugdhulp 2018 is verwijderd, deze is niet 
meer van toepassing vanwege een andere 
berekeningsmethode. 

 Artikel 6, lid 3 onderdeel d en e 
(verordening jeugdhulp 2020): Toegevoegd 
ter verduidelijking van de 
tariefdifferentiatie. Dit wordt 
overeenkomstig aangepast in de nadere 
regels jeugdhulp 2020. 
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d. is afgeleid van het voor 2014 geldende 

tarief (prijsniveau december 2013) voor 
pgb’s op grond van de toenmalige 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ); 

e. wordt vastgesteld op basis van de volgende 
categorieën:
 Categorie A: ondersteuning door een 

professionele organisatie: 100% van 
het tarief;

 Categorie B: ondersteuning door een 
ZZP’r of freelancer: 80% van het tarief;

 Categorie C: ondersteuning door een 
zorgprofessional in loondienst: 80% 
van het tarief;

 Categorie D: ondersteuning door een 
niet professional in loondienst: het 
wettelijk minimumloon, waarbij dit 
tarief vermeerderd wordt met 20% 
voor de werkgeverslasten indien er 
sprake is van een 
arbeidsovereenkomst;

 Categorie E: ondersteuning door 
naaste familie: wettelijk minimumloon, 
waarbij dit tarief vermeerderd wordt 
met 20% voor de werkgeverslasten 
indien er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst.

goedkoopste individuele voorziening in 
natura;

d. wordt vastgesteld op basis van de volgende 
categorieën:
 Categorie A: ondersteuning door een 

professionele organisatie: maximaal 
100% van het tarief;

 Categorie B: ondersteuning door een 
ZZP’r of freelancer: maximaal 80% van 
het tarief;

 Categorie C: ondersteuning door een 
zorgprofessional in loondienst: 
maximaal 80% van het tarief;

 Categorie D: ondersteuning door een 
niet professional in loondienst: 
maximaal het uurloon dat is afgeleid 
van het wettelijk minimumloon (dat 
per 1 juli van het voorafgaande 
kalenderjaar geldt), vermeerderd met 
3%. Daarna wordt dit vermeerderd 
met 20% voor de werkgeverslasten, 
indien er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst;

 Categorie E: ondersteuning door 
naaste familie: maximaal het uurloon 
dat is afgeleid van het wettelijk 
minimumloon (dat per 1 juli van het 
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voorafgaande kalenderjaar geldt), 
vermeerderd met 3%.

e. In afwijking van het tweede lid onder c 
geldt dat als dit tarief niet op 1 oktober 
van dat jaar bekend is, het tarief van het 
voorafgaande kalenderjaar van toepassing 
is, vermeerderd met het meest recente 
definitieve OVA-indexpercentage. 

Artikel 7. Opschorting betaling uit het pgb
1. Het college kan de Sociale verzekeringsbank 
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele 
of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het 
pgb voor ten hoogste dertien weken als er ten 
aanzien van de persoon aan wie het pgb is 
verstrekt een ernstig vermoeden is gerezen dat 
sprake is van een omstandigheid als bedoeld in 
artikel 8.1.4, eerste lid, onder a, d of e, van de 
wet.
2. Het college kan de Sociale verzekeringsbank 
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele 
of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het 
pgb voor de duur van de opname als sprake is van 
een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, derde 
lid, onder d.
3. Het college stelt de persoon aan wie het pgb is 
verstrekt schriftelijk op de hoogte van een verzoek 
als bedoeld in het eerste of tweede lid.

Nieuw artikel toegevoegd overeenkomstig aan 
toevoeging in de modelverordening 2020 van de 
VNG. 
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Artikel 7. Nieuwe feiten en omstandigheden, 
herziening, intrekking of 
terugvordering

1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen 
een jeugdige of zijn ouders op verzoek of 
onverwijld uit eigen beweging aan het college 
mededeling van alle feiten en 
omstandigheden, waarvan hun redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen 
zijn tot heroverweging van een beslissing 
aangaande een individuele voorziening.

2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het 
college een beslissing aangaande een 
individuele voorziening herzien dan wel 
intrekken als het college vaststelt dat:
a. de jeugdige en/of zijn ouders onjuiste of 

onvolledige gegevens hebben verstrekt en 
de verstrekking van juiste of volledige 
gegevens tot een andere beslissing zou 
hebben geleid;

b. de jeugdige en/of zijn ouders niet langer 
op de individuele voorziening of op het 
pgb zijn aangewezen;

c. de individuele voorziening of het pgb niet 
meer toereikend is te achten;

Artikel 8. Voorkoming en bestrijding ten 
onrechte ontvangen individuele voorzieningen en 
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de 
wet
1. Het college informeert in de beschikking de 

jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijk 
vertegenwoordiger in begrijpelijke 
bewoordingen over de rechten en plichten die 
aan het ontvangen van een individuele 
voorziening of pgb zijn verbonden en over de 
mogelijke gevolgen van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet.

2. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doen de 
jeugdige of zijn ouders aan het college op 
verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan 
het college mededeling van alle feiten en 
omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen 
zijn tot heroverweging van een beslissing 
aangaande een individuele voorziening of pgb. 

3. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het 
college een beslissing aangaande een 
individuele voorziening of pgb herzien dan wel 
intrekken als het college vaststelt dat:

a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of 
onvolledige gegevens hebben verstrekt en de 

 De titel van artikel 7 Verordening 2018 is 
veranderd van “Nieuwe feiten en 
omstandigheden (…) naar artikel 8 
verordening 2020 “Voorkoming en 
bestrijding (…). 

 Artikel 8, lid 1 is toegevoegd 
overeenkomstig met de modelverordening 
van de VNG. 

 Tekstueel is ook het pgb op enkele 
gemarkeerde plekken toegevoegd ter 
verduidelijking. 

 Artikel 8, lid 5 verordening jeugdhulp 2020 
is een vervanging van artikel 7, lid 3 van 
verordening 2018, conform de 
modelverordening VNG 2020. 
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d. de jeugdige en/of zijn ouders niet voldoen 

aan de voorwaarden van de individuele 
voorziening of het pgb, of

e. de jeugdige en/of zijn ouders de 
individuele voorziening of het pgb niet of 
voor een ander doel gebruiken dan 
waarvoor het is bestemd.

3. Als het college een beslissing op grond van het 
tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de 
verstrekking van de onjuiste of onvolledige 
gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden, 
kan het college van degene die opzettelijk 
onjuiste of onvolledige gegevens heeft 
verschaft geheel of gedeeltelijk de 
geldswaarde vorderen van de ten onrechte 
genoten individuele voorziening of het ten 
onrechte genoten pgb.

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan 
worden ingetrokken als blijkt dat het pgb 
binnen zes maanden na uitbetaling niet is 
aangewend voor de bekostiging van de 
voorziening waarvoor de verlening heeft 
plaatsgevonden.

5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van 
kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet 
steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb’s.

verstrekking van juiste of volledige gegevens 
tot een andere beslissing zou hebben geleid;

b.  de jeugdige of zijn ouders niet langer op de 
individuele voorziening of op het pgb zijn 
aangewezen; 

c. de individuele voorziening of het pgb niet 
meer toereikend is te achten; 

d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de 
voorwaarden die zijn verbonden aan de 
individuele voorziening of het pgb. 

e. de jeugdige en/of zijn ouders de individuele 
voorziening of het pgb niet of voor een ander 
doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd.

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan 
worden ingetrokken als blijkt dat het pgb 
binnen zes maanden na uitbetaling niet is 
aangewend voor de bekostiging van de 
voorziening waarvoor de verlening heeft 
plaatsgevonden.

5. Als het college een beslissing op grond van het 
derde lid, onder a, heeft ingetrokken, kan het 
college bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk 
het ten onrechte genoten pgb invorderen.
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Artikel 9. Onderzoek naar recht- en 

doelmatigheid individuele 
voorzieningen en pgb’s 

Het college onderzoekt periodiek, al dan niet 
steekproefsgewijs, het gebruik van individuele 
voorzieningen en pgb’s met het oog op de 
beoordeling van de recht- en doelmatigheid 
daarvan.

Nieuw artikel conform modelverordening VNG. 
Dit is een vervanging van de oude tekst verordening 
2018, artikel 7 lid 3. Zie verder toelichting ter 
verduidelijking.

Artikel 9. Vertrouwenspersoon
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders 

en pleegouders een beroep kunnen doen op 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat 
zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Verwijdering van artikel 9 verordening 2018; dit is 
een landelijke regeling geworden sinds 2018. 

Artikel 10. Klachtenregeling
Het college stelt een regeling vast voor de 
afhandeling van klachten van jeugdigen en ouders 
die betrekking hebben op de wijze van afhandeling 
van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze 
verordening.

Artikel 11. Klachtenregeling
Het college stelt een regeling vast voor de 
afhandeling van klachten van jeugdigen en ouders 
die betrekking hebben op de wijze van afhandeling 
van meldingen, verzoeken en aanvragen als 
bedoeld in deze verordening.

Conform verandering in de modelverordening VNG 
2020. 


