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Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2020

De Raad van de gemeente Weert,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;
Gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid van de Jeugdwet;
Overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en 
de jeugdige zelf ligt; en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door de college te 
verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden 
voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele 
voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening 
wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een 
persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen 
van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de wet, en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de 
levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 
en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan; overwegende dat het voorts wenselijk is 
te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt 
verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale netwerk; 
besluit vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, op het gebied van 

zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
- cliëntondersteuning: een onafhankelijke (kosteloze) cliëntondersteuner die de jeugdige of zijn 

ouders helpt om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken, de juiste hulp te 
organiseren en verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen;

- eigen kracht:  het vermogen van mensen om zelf, dan wel met het sociale netwerk, 
oplossingen aan te dragen voor de hulpvraag en deze (deels) zelf uit te voeren;

- hulpvraag: behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan jeugdhulp in verband met opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste 
lid, van de wet;

- individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in 
artikel 2, tweede lid;

- naaste familie: een familielid in de eerste of tweede graad, dan wel een familielid in de eerste 
of tweede graad van de wettelijk vertegenwoordiger van de pgb-houder en waarmee de pgb-
houder geen arbeidsovereenkomst aangaat;

- niet-professional in loondienst: een persoon in loondienst, niet zijnde een zorgprofessional, 
waarmee de pgb-houder een arbeidsovereenkomst aangaat;

- ondersteuningsplan: een door het college vastgesteld plan over de te behalen resultaten en de 
inzet van activiteiten;

- overige voorziening: jeugdhulp als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
- pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het 

college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die 
tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

- professionele organisatie: een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, 
van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het 
handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het 
verlenen van jeugdhulp;

- wet: Jeugdwet; 
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- zorgprofessional in loondienst: een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in 
artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register), voor het 
uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg;

- zzp’r of freelancer: een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de 
Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, 
bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van jeugdhulp.

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp
1. De volgende vormen van (algemene, collectieve) overige voorzieningen zijn beschikbaar:

a. Basisvoorzieningen;
b. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): 

1) Informatie en advies;
2) Lichte opvoed-ondersteuning;
3) Ambulante hulp;

c. Veilig Thuis;
d. Kindertelefoon;
e. Vertrouwenspersoon;
f. Onafhankelijke cliëntondersteuning.

2. De volgende vormen van individuele voorzieningen zijn beschikbaar:
a. Persoonlijke verzorging;
b. Begeleiding individueel en groep, welke niet verleend wordt door de 

basisvoorzieningen;
c. Behandeling individueel en groep;
d. Behandeling dyslexie
e. Logeren;
f. Verblijf met begeleiding dan wel behandeling;
g. Forensische zorg;
h. Spoedeisende zorg (crisis);
i. Gesloten jeugdzorg;
j. Vervoer;
k. Jeugdbescherming;
l. Jeugdreclassering.

Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, 

medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde 
jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is. 

2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te verlenen individuele 
voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking als bedoeld in artikel 5

3. Als de te verlenen individuele voorziening behandeling individueel zwaar en/of verblijf met 
begeleiding betreft, neemt het college hierover een toekenningsbesluit en legt dit vast in een 
beschikking als bedoeld in artikel 5.

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente 
Het college stelt bij nadere regeling regels met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en 
de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Het college 
geeft daarbij aan op welke wijze hij jeugdigen en ouders informeert over de mogelijkheid en het 
belang om in bepaalde gevallen een beroep op jeugdhulp te doen.
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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  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
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb;
f. 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 adequaat 

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 voorafgaande kalenderjaar 
geldt), vermeerderd met 3%.

e. In afwijking van het derde 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. 
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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 8.1.4, eerste lid, onder b en c van de 
wet.

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.

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 
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.

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.

Artikel 10. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

1. Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding en de kwaliteit van de 
uitvoering bij de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren 
jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, in ieder geval 
rekening met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. de voor de sector toepasselijke Cao-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie.
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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.

Artikel 12. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
1. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de 

gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen 
bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en 
voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en onderstening.

3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Artikel 13. Evaluatie
Het door het college gevoerde beleid wordt in overeenstemming met de cyclus van het beleidsplan 
geëvalueerd, waarna verslag over doeltreffendheid en doelmatigheid aan de raad wordt 
voorgelegd. 

Artikel 14. Intrekking oude verordening en overgangsrecht
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2018 wordt ingetrokken per 1 januari 2020. 
2. De jeugdige en zijn ouders houden recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de 

Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2018, totdat het college een nieuw besluit heeft 
genomen dan wel de periode waarvoor deze voorziening is verstrekt is geëindigd. 

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2018 en 
waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld 
krachtens de Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2020. 

4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening jeugdhulp gemeente 
Weert 2018, wordt beslist met inachtneming van die verordening.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2020.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Weert, 5 november 2019.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT

De griffier, De voorzitter,

drs. Griffier Burgemeester 
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TOELICHTING

Algemeen
Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de 
bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg 
voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen.
Daarnaast wordt met deze wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk 
recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van voorzieningenplicht voor gemeenten 
(voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspreken op jeugdzorg worden hierbij 
vervangen door een voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente 
wordt bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd overeind: 
jeugdigen en ouders krijgen waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp, met als beoogd doel 
ervoor te zorgen de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen 
van het gezin te versterken.

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in 
ieder geval regels opstelt:
 over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige 

(jeugdhulp)voorzieningen;
 met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de 

afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
 over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 

afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen;

 over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
 voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of 

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Jeugdwet;
 over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet, en
 ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de eisen die 

worden gesteld aan de kwaliteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdreclassering, waar het college ten aanzien daarvan de uitvoering van de Jeugdwet door 
derden laat verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de deskundigheid van 
de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2.9 van de Jeugdwet biedt verder ruimte om met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Jeugdwet andere regels te stellen. Deze verordening maakt hier spaarzaam gebruik 
van; om een meer compleet beeld te geven van de rechten en plichten van burgers en gemeente.
Daarnaast kan op grond van artikel 8.1.1, derde lid, bij verordening bepaald worden onder welke 
voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan 
betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk.

Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond van artikel 
2.2 van de Jeugdwet eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid vastgelegd met betrekking tot preventie en jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Toeleiding naar de jeugdhulp
De toeleiding naar jeugdhulp kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Vrij toegankelijk
In de verordening is onderscheid gemaakt tussen overige (vrij-toegankelijke) en individuele (niet 
vrij-toegankelijke) voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (zie artikel 2, eerste, respectievelijk 
tweede lid). Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen worden met een vrij-
toegankelijke voorziening. Hier kunnen de jeugdige en zijn ouders gebruik van maken zonder dat 
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zij daarvoor een verwijzing of een besluit van de gemeente nodig hebben. De jeugdige en zijn 
ouders kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot de jeugdhulpaanbieder wenden.

Toegang jeugdhulp via de gemeente
Ook kan een hulpvraag van een jeugdige of zijn ouder binnenkomen bij de gemeente. De beslissing 
door de gemeente welke zorg een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft, komt vervolgens tot 
stand in overleg met die jeugdige en zijn ouders. In een gesprek tussen een door de gemeente 
ingezette deskundige en de jeugdige en zijn ouders zal gekeken worden wat de jeugdige en zijn 
ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem. Als 
aanvullend daarop een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is, dan zal eerst gekeken 
worden of dit een vrij-toegankelijke voorziening is of een niet vrij-toegankelijke voorziening. Is het 
laatste het geval dan neemt deze deskundige, namens het college, een besluit en verwijst hij de 
jeugdige door naar de jeugdhulpaanbieder die vervolgens de deskundige de aangewezene is om de 
betreffende problematiek aan te pakken. 

Toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist
De Jeugdwet regelt daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de huisarts, 
de jeugdarts en de medisch specialist. Na een dergelijke verwijzing staat echter nog niet vast 
welke specifieke behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke therapie) een jeugdige of 
zijn ouder precies nodig heeft. Een jeugdige kan op dat moment terecht bij de jeugdhulpaanbieders 
die de gemeente heeft ingekocht. In de praktijk zal het de jeugdaanbieder zelf zijn die op basis van 
zijn professionele autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is (de 
behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en hoe lang (de duur). 
De jeugdaanbieder zal op basis van zijn professionaliteit na de verwijzing beoordelen welke 
voorziening precies nodig is (de behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en 
hoe lang (de duur). Dit wordt door de jeugdhulpaanbieder vastgelegd in een ondersteuningsplan.
Bij deze beoordeling dient de jeugdhulpaanbieder zich te houden aan de afspraken die hij daarover 
met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie. Deze afspraken 
zien op hoe de gemeente haar regierol kan waarmaken en op de omvang van het pakket. Deze 
afspraken zullen verder ook ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke toegang goed van elkaar 
op de hoogte zijn van de doorverwijzing of behandeling van een kind, zodat de integrale 
benadering rond het kind en het principe van 1 gezin – 1 regisseur – 1 plan, met name bij 
multiproblematiek, kan worden geborgd en er geen nieuwe ‘verkokering’ zal plaatsvinden, waarbij 
professionals niet goed van elkaar weten dat zij bij het gezin betrokken zijn. Daarnaast zal de 
jeugdhulpaanbieder rekening moeten houden met de regels die de gemeente bij verordening heeft 
gesteld. Deze verordening regelt welk aanbod van de gemeente alleen via verwijzing of met een 
besluit van de gemeente toegankelijk is (zie artikel 2). 

Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de directeur 
of selectiefunctionaris van de justitiële instelling
Een andere ingang tot de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via een 
kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering), het openbaar ministerie en 
de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting. De gecertificeerde instelling 
is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het kader van een door de rechter 
opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. Bij 
dit overleg kan een kostenafweging plaatsvinden. De gemeente is op haar beurt vervolgens 
gehouden de jeugdhulp in te zetten die deze partijen nodig achten ter uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering. Deze leveringsplicht van de gemeente vloeit 
voort uit het feit dat uitspraken van rechters te allen tijde moeten worden uitgevoerd om 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ook hier geldt dat de gecertificeerde 
instelling in beginsel gebonden is aan de jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht. Als de 
kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, wijst hij gelijktijdig in de 
beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel gaat uitvoeren. Dit kan de rechter 
juist omdat de raad voor de kinderbescherming in zijn verzoekschrift een concreet advies geeft 
over welke gecertificeerde instelling de maatregel zou moeten uitvoeren. De raad voor de 
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kinderbescherming neemt een gecertificeerde instelling in zijn verzoekschrift op die na overleg met 
de gemeente en gezien de concrete omstandigheden van het geval hiervoor het meest geschikt 
lijkt. De raad voor de kinderbescherming is verplicht om hierover met de gemeente te overleggen. 
Deze toegang wordt al in de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze 
verordening. 

Toegang via advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)
Ten slotte vormt ook Veilig Thuis een toegang tot onder andere jeugdhulp. Veilig Thuis geeft advies 
over vermoedens en gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, onderzoekt indien nodig 
op basis van een melding of er sprake is van kindermishandeling, motiveert zo nodig ouders tot 
accepteren van jeugdhulp en legt daartoe contacten met de hulpverlening. Deze toegang wordt al 
in de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening.
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Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen
Onder het begrip ‘andere voorziening’ wordt in deze verordening verstaan een voorziening die niet 
op grond van de Jeugdwet wordt getroffen, maar in het kader van maatschappelijke 
ondersteuning, onderwijs, werk en inkomen of zorg. Zie ook artikel 2.9, onder b, van de wet. De 
individuele voorziening en overige voorzieningen zijn opgenomen in artikel 2. Hoe individuele 
voorzieningen verkregen kunnen worden, is nader geregeld in artikel 3 e.v.
De definitie van ‘pgb’ is opgenomen omdat de afkorting pgb in het spraakgebruik inmiddels meer is 
ingeburgerd dan voluit ‘persoonsgebonden budget’.

Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet al een flink aantal definities kent die 
ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet nogmaals 
opgenomen in de verordening. Het betreft onder meer definities van centrale begrippen als 
‘jeugdhulp’, ‘jeugdige’ en ‘ouder’. In de verordening gebruiken we de begrippen jeugdige en ouder 
overeenkomstig de Jeugdwet. Indien mogelijk aangeduid algemeen als ‘jeugdigen en ouders’ en 
specifiek veelal als ‘de jeugdige of zijn ouders’ bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 
jaar of ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders (in definitie van artikel 1 van de 
wet: de gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend 
tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en 
de 16 jaar), of de ouders namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar).

In artikel 1.1 van de wet is jeugdhulp als volgt gedefinieerd:
1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het 
verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische 
problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke 
beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde 
problemen;
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 
achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische 
aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien 
verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van 
jeugdstrafrecht.

Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal definitiebepalingen die voor 
deze verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde lid, van de Awb) en 
‘beschikking’ (artikel 1:2 van de Awb).

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp 
Dit artikel geeft een nadere uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder a, 
van de wet, waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt over de door het 
college te verlenen individuele voorzieningen en overige (jeugdhulp)voorzieningen. Uit de memorie 
van toelichting op de wet (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3) komt naar voren dat de burger 
recht heeft op een duidelijk beeld van het aanbod van voorzieningen binnen de gemeente. 

Het begrip 'voorziening' is een lastig te vatten begrip. De wetgever waagt zich dan ook niet aan 
een definitie, maar geeft wel in de memorie van toelichting aan dat de door de gemeente te treffen 
voorziening zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening kan zijn als een individuele 
voorziening. Een individuele voorziening zal vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde 
zorg. De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij 
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toegankelijke vormen van ondersteuning zal door de gemeente (artikel 4) of door de huisarts, 
medisch specialist of jeugdarts en de jeugdhulpaanbieder (artikel 3) eerst beoordeeld moeten 
worden of de jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. 
Voorzieningen in de zin van de Jeugdwet zijn gerelateerd aan de drieledige wettelijke definitie van 
jeugdhulp (zie de toelichting op artikel 1). Een voorziening kan derhalve een breed spectrum van 
verschillende soorten ondersteuning, hulp en zorg omvatten. Een beschrijving is gewenst omdat de 
wetgever gemeenten opdraagt ervoor te zorgen dat de burger zich een beeld kan vormen van de 
voorzieningen in het kader van jeugdhulp.

(Algemene, collectieve) overige voorzieningen

a. Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen spelen een grote rol in preventie, het voorkomen van problemen en het snel 
oppakken van vragen of problemen. Onder deze voorzieningen verstaan we de plekken, functies of 
voorzieningen die deel uitmaken van de “natuurlijke omgeving” van de jeugdige en zijn ouders: de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), de verenigingen, de huisartsen, de kinderopvang, het welzijnswerk, 
de scholen etc. 

b. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
- Informatie en advies: activiteiten die de jeugdige en zijn ouders de weg wijzen in het veld van 

maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij gaan om algemene voorzieningen, als om 
meer specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of hulp bij de verheldering van een 
ondersteuningsvraag.

- Lichte opvoedondersteuning: een lichte vorm van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met 
een eenvoudige enkelvoudige opvoedingsproblematiek.

- Ambulante hulp: gezinnen die meer hulp nodig hebben, krijgen (tijdelijk) ambulante hulp 
vanuit het team van jeugd- en gezinswerkers. Deze vorm van hulp is flexibel en op maat. Het 
kan gaan om kortdurende begeleiding of een langdurig traject voor een gezin met meervoudige 
problemen.

c. Veilig Thuis
Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor 
bezorgde omstanders en professionals. Iedereen kan het VEILIG THUIS bellen met vragen rondom 
huiselijk geweld en kindermishandeling of het doorgeven van een vermoeden van huiselijk geweld 
en kindermishandeling.

d. Kindertelefoon
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar, die willen bellen of 
chatten met de kindertelefoon over problemen, dingen waar ze tegen aan lopen en over willen 
spreken.

e. Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een functionaris werkzaam binnen de jeugdzorg, onafhankelijk, 
beschikbaar en toegankelijk voor ouders en jeugdigen.

f. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan 
het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal 
mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
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Individuele voorzieningen

a. Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen bij, of overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
(met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten), gericht op het opheffen van een tekort aan 
zelfredzaamheid. Persoonlijke verzorging voor jeugdigen valt niet onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente als een kind een indicatie heeft voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of onder het 
Intensieve Kindzorg-criterium (IKZ-criterium) van de Zorgverzekeringswet valt. Dan hoeft de 
gemeente dit niet te organiseren.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de volgende afbakening:
 Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg 

of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit wordt 
geïndiceerd door de (kinder)verpleegkundige.

 Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een 
tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die 
zorg onder de jeugdwet vallen.

Tot 1 januari 2019 geldt een overgangsregeling. Vanaf die datum vallen alle kinderen onder de 
nieuwe afbakening, zelfs als de beschikking bij de gemeente nog niet is afgelopen.

b. Begeleiding
Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, gericht 
op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het 
welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan 
wisselen in intensiteit. Begeleiding kent een onderscheid in begeleiding individueel en begeleiding 
groep. Een belangrijk criterium om voor begeleiding individueel te kiezen is dat ingeschat wordt dat 
het behalen van de gestelde doelen het beste tot stand kan komen door individuele 
begeleidingsmethodieken in te zetten.

c. Behandeling
Behandeling is gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken 
van “het probleem” of de aandoening. De behandeling duurt een afgebakende periode, met een 
start- en eindpunt. (Handelingsgericht) diagnostisch of observatieonderzoek is onderdeel van de 
behandeling. Onder behandeling worden geen activiteiten verstaan waarmee een jeugdige wordt 
ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden 
van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Dat is namelijk begeleiding. Behandeling kent 
een onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep. Een belangrijk criterium om voor 
behandeling individueel te kiezen is dat ingeschat wordt dat het behalen van de gestelde doelen 
het beste tot stand kan komen door individuele behandelingsmethodieken in te zetten.

d. Behandeling dyslexie
Dyslexiezorg omvat diagnostiek en behandeling van kinderen in het primair onderwijs van 7 tot en 
met  12 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie EED. Een school mag een jeugdige alleen 
doorverwijzen als het aan basisonderwijs voorgeschreven “Protocol leerproblemen en Protocol 
Dyslexie Blomert 2.0”, (of de meest recente versie) van het masterplan Dyslexie van het 
Nederlands Kenniscentrum Dyslexie zijn doorlopen. Doel van dyslexiebehandeling is een voldoende 
niveau van technisch lezen en spellen uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de 
leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van de jeugdige en een voor de jeugdige acceptabel 
niveau van zelfredzaamheid. 

e. Logeren
Logeren is een vorm van verblijf dat is gericht op ontlasting van de ouders, stiefouders of anderen 
die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk 
elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. Doel is te voorkomen dat de 
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verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee wordt ook beoogd dat de jeugdige langer thuis 
kan blijven wonen.

f. Verblijf met begeleiding dan wel behandeling
Verblijf met begeleiding: onder verblijf wordt verstaan dag en nacht verblijf van een jeugdige 
(tijdelijk) elders dan thuis onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Het gaat hier 
specifiek om verblijf met begeleiding en zonder behandeling. Het gaat met name om het bieden 
van ‘orthopedagogische basiszorg’, dat wil zeggen zorgvuldig pedagogisch handelen, binnen een 
bepaalde cultuur van omgaan met elkaar, leefregels en sfeer. Het is gericht op: 
• verbeteren/ ontwikkelen 
• stabiliseren/ compenseren 
van zelfredzaamheid, welbevinden of de kwaliteit van leven.

Verblijf met behandeling: onder verblijf wordt verstaan dag en nacht verblijf van een jeugdige 
(tijdelijk) elders dan thuis onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Behandeling in 
de thuissituatie is niet mogelijk. Het gaat hier om 7 x 24 uurs zorg, uitgevoerd door een 
behandelteam. Voor een behandeling is specifieke deskundigheid van de professional vereist. 
Tevens is een (sterk vermoeden van een) DSM-V diagnose vereist. Andersom hoeft aanwezigheid 
van een diagnose niet automatisch te betekenen dat verblijf met behandeling moet worden 
ingezet. De aard van de inzet kan ook wonen (ofwel verblijf met begeleiding) zijn. Bij verblijf met 
behandeling gaat het behalve het bieden van ‘orthopedagogische basiszorg’ ook om het toepassen 
van behandelingsinterventies die gericht zijn op: 
• herstel/genezing/ontwikkelen 
• stabiliseren/hanteerbaar maken 
van het “probleem” of aandoening.

g. Forensische zorg
Is geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen die een strafbaar hebben gepleegd of daarvan 
worden verdacht. Forensische zorg is onderdeel van de strafmaatregel. 

h. Spoedeisende zorg
De spoedeisende zorg (crisis) is 24 uur per dag beschikbaar. Crisissituaties zijn situaties met acute 
bedreiging van lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van een kind (of acute bedreiging van de 
omgeving, door toedoen van een kind). 

i. Gesloten jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren met ernstige 
gedragsproblemen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp 
in een gesloten omgeving. Jeugdzorgplus is niet bedoeld als straf.

j. Vervoer
Het vervoer van jeugdigen van en naar de jeugdhulpaanbieder. 

k. Jeugdbescherming
De jeugdbescherming voert door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit ter bescherming van 
kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De kinderbeschermingsmaatregelen zijn 
geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het opleggen daarvan betekent dat wordt ingegrepen in het 
privéleven van jeugdigen en diens ouders. Dit ingrijpen dient te zijn gericht op het wegnemen van 
de dreiging en met waarborgen omkleed te zijn.

l. Jeugdreclassering
De jeugdreclassering voert strafrechtelijke beslissingen uit in de vorm van toezicht en begeleiding. 
Het doel van de begeleiding door de jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en/of het 
realiseren van een gedragsverandering bij de betrokken jongere, teneinde participatie en integratie 
van de jongere in de samenleving te bevorderen.
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Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts
In artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, van de Jeugdwet is geregeld dat, naast de gemeentelijk 
georganiseerde toegang tot jeugdhulp, ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, 
medisch specialist en jeugdarts naar de jeugdhulp blijft bestaan. Dit laatste geldt zowel voor de 
vrij-toegankelijke (overige) voorzieningen als de niet vrij-toegankelijke (individuele) voorzieningen. 
Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de jeugdhulpaanbieder. 
In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychiater, de gezinswerker of 
orthopedagoog) zijn die na de verwijzing (stap 1) beoordeelt welke jeugdhulp precies nodig is. 
Deze bepaalt in overleg met de jeugdige of ouder daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang 
en duur van de benodigde jeugdhulp en legt dit vast in een ondersteuningsplan. Deze aanbieder 
stelt dus feitelijk vast wat naar zijn oordeel de inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn 
en hij zal zijn oordeel mede baseren op de protocollen en richtlijnen die voor een professional de 
basis van zijn handelen vormen (stap 2). Zie ook de algemene toelichting.

Als de jeugdige of zijn ouders dit wensen òf in het uitzonderlijke geval dat het college een besluit 
neemt dat afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder, legt het college de te verlenen 
individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking aan de jeugdige of 
zijn ouders. Op die manier wordt de jeugdige en zijn ouders de benodigde rechtsbescherming 
geboden en wordt voorkomen dat het college talloze beschikkingen moet afgeven die hetzelfde 
luiden als hetgeen de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van de jeugdhulpaanbieder nodig 
hebben.

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente
Deze bepaling regelt de toegang van jeugdhulp via de gemeente en is opgenomen om een 
zorgvuldige procedure te waarborgen. Dit alles ter uitvoering van artikel 2.9, onder a, van de wet 
waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval regels stelt over de door het 
college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de 
voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een 
individuele voorziening.

Artikel 5. Inhoud beschikking
Indien de jeugdige of zijn ouders een formele aanvraag bij het college indienen of er 
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, een beschikking afgegeven wordt, dient het college een 
schriftelijke beschikking op te stellen, waartegen zij bezwaar en beroep op grond van de Awb 
kunnen indienen. Uitgangspunt van de wet is dat de jeugdige of zijn ouders een voorziening in 
‘natura’ krijgen. Indien gewenst door de jeugdige of zijn ouders bestaat echter de mogelijkheid van 
het toekennen van een pgb. 

Artikel 6. Regels pgb
Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 11, artikel MM) is de regeling in 
artikel 8.1.1 van de wet voor het pgb aangepast (“gestandaardiseerd”) aan de verwante 
regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), In deze regeling 
stond dat een pgb slechts wordt verstrekt indien aan de in het derde lid gestelde voorwaarden is 
voldaan. Bij amendement Bergkamp/Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 109) is het 
woord ‘slechts’ geschrapt omdat dit een onnodige en overbodige inperking van het recht op een 
pgb leek te suggereren. Bij amendement Bisschop en Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, 
nr. 100) is het vijfde lid zo aangepast dat duidelijk is geworden dat jeugdigen of hun ouders zelf 
kunnen bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan de in de 
betreffende situatie goedkoopst adequate door het college te bieden individuele voorziening in 
natura. Het college kan het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan deze door 
het college te bieden individuele voorziening in natura.

In het eerste lid is een verwijzing opgenomen naar het centrale pgb-artikel (8.1.1) van de wet. Dit 
lid is opgenomen teneinde in de verordening een compleet beeld van rechten en plichten van de 
cliёnt te geven. In het eerste lid is verankerd dat het college op grond van artikel 8.1.1 van de wet 
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een pgb kan verstrekken. Als aan alle wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een 
verplichting van het college worden gesproken (zie ook de tekst van artikel 8.1.1, eerste lid: 
“Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen …”). Voor gemeenten is ondermeer van belang dat 
een pgb wordt verstrekt indien de jeugdige of zijn ouders gemotiveerd kunnen aantonen dat de 
individuele voorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend is (zie artikel 8.1.1, 
derde lid, onder b).

Het tweede lid bevat een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een pgb. In aanvulling 
daarop bevat het tweede lid van dit artikel een weigeringsgrond voor een pgb, wanneer de 
jeugdige of zijn ouders geen volledig ondersteuningsplan indienen of hierover op verzoek geen 
overleg voeren.

Het derde lid berust op artikel 2.9, onder c, van de wet. In deze wetsbepaling staat dat in de 
verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. 
Het derde lid berust op artikel 8.1.1, vierde lid, van de wet. 

In artikel 8.1.1, vijfde lid, onderdeel a, van de wet is bepaald dat het college een pgb kan weigeren 
voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van 
de individuele voorziening. Zo wordt voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te veel 
personen zelf ondersteuning willen inkopen met een pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook 
goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend. 
De maximale hoogte van een pgb is in de verordening begrensd op de kostprijs van de in de 
betreffende situatie adequaat goedkoopst door het college ingekochte individuele voorziening in 
natura. 

De hoogte van het pgb is voor de categorieën A,B en C afgeleid van het laagste tarief van het 
betreffende kalenderjaar dat het college voor de producten in natura welke heeft vastgesteld. 
De hoogte van de tarieven van categorie D en E wordt vastgesteld op basis van het wettelijk 
minimumloon, vast te stellen op het tarief van 1 juli van het voorafgaande jaar + 3% eventueel 
vermeerderd met werkgeverskosten van 20% in het geval van een arbeidscontract. 

Gemeenten hebben daarmee ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte 
van het pgb. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van 
ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij het vaststellen 
van tarieven bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd door het 
sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en hulpverleners 
die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s e.d.). De lagere tarieven voor het 
sociale netwerk vloeien rechtsreeks voort uit de beleidskeuzes dat inzet van sociaal netwerk 
behoort tot het maximaal benutten van de eigen kracht en mogelijkheden van de jeugdige, 
teneinde het probleem zelf op te lossen alvorens er overige- en/of individuele voorzieningen 
kunnen worden ingezet. 

Artikel 7. Opschorting betaling uit het pgb. 
In bepaalde gevallen is (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het pgb naar aanleiding van 
een declaratie een beter instrument dan beëindiging of weigering (op grond van artikel 8b, vierde 
lid, van de Regeling Jeugdwet) of zelfs intrekken of herzien van het verleningsbesluit (op grond van 
artikel 8.1.4 van de wet). Middels opschorting kan ruimte geboden worden voor 
herstelmaatregelen of nader onderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om de overeenkomsten die de 
budgethouder is aangegaan of bij herziening van de toekenningbeschikking.

Om deze redenen is de mogelijkheid voor het college om de Sociale verzekeringsbank 
(hierna: SVB) te verzoeken over te gaan tot opschorting aan de verordening toegevoegd. Het 
college kan een verzoek enkel doen als een ernstig vermoeden is gerezen dat:
1) de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid,
2) de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het pgb, of



15

3) de jeugdige of zijn ouders pgb niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het bestemd 
is.

Van de onder 2 genoemde omstandigheid is ook sprake als de jeugdige of diens ouders niet langer 
voldoende in staat zijn op eigen kracht, dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van een 
vertegenwoordiger, de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren, en als 
niet langer is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden 
verstrekt.

Uiteraard moet het college het verzoek goed motiveren en – met inachtneming van de daarvoor 
geldende regels – de SVB van voldoende informatie voorzien op grond waarvan de SVB over kan 
gaan tot deugdelijke besluitvorming ten aanzien van het al dan niet nemen van een besluit tot 
opschorting.

Verder kan er voor ten hoogste dertien weken worden opgeschort. Hierbij is aansluiting 
gezocht bij de termijn zoals deze ook wordt gehanteerd in artikel 4:56 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) en onder de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz).

Op grond van het tweede lid kan het college 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. Deze 
bepaling is toegevoegd omdat het voor kan komen dat een jeugdige tijdelijk geen gebruik van een 
individuele voorziening of pgb kan maken door (tijdelijke) opname in een instelling. In dat geval 
kan het praktischer zijn de individuele voorziening of het pgb tijdelijk op te schorten. Het college 
stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van dit verzoek. Zie artikel 6:3 van de Awb: 
voorbereiding op eventueel intrekken of herzien.

Artikel 8. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen individuele 
voorzieningen en pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet

Deze bepaling is een uitwerking van de bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14 33 684, 
nr. 11, artikel D) ingevoerde verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder d, van de wet, 
waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten 
onrechte ontvangen van een individuele voorziening, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik 
van de wet. Ook deze bepaling beoogt het standaardiseren met de regelgeving met betrekking tot 
de aan elkaar verwante beleidsterreinen van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Zie 
ook de toelichting onder artikel 6.
In de toelichting op de nota van wijziging is voorts gemeld dat het tot de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid behoort misbruik van de geboden voorzieningen te voorkomen en, waar 
nodig, op te treden tegen onterecht gebruik van individuele voorzieningen of persoonsgebonden 
budgetten. Een zorgvuldig gebruik van collectieve middelen is wezenlijk voor het draagvlak 
daarvan. De artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4 (oorspronkelijk genummerd: 8.1.1a tot en met 
8.1.1c) zijn eveneens bij nota van wijziging en ter standaardisering van de regelgeving aan het 
wetsvoorstel toegevoegd.

Het eerste lid berust mede op artikel 8.1.2, eerste lid, van de wet. Ook de overige onderdelen van 
artikel 8.1.2 en artikel 8.1.3 en artikel 8.1.4 geven handen en voeten aan de bestrijding van 
misbruik en oneigenlijk gebruik en zijn opgenomen in deze verordening. De wettekst van de 
artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4 is veelal beperkt tot het pgb. Waar mogelijk en zinvol, is dit ter 
uitwerking van de delegatiebepaling in artikel 2.9, onder d, van de wet, in de verordening 
uitgebreid tot de individuele voorziening in natura. Hiervoor kan ook steun gevonden worden in de 
tekst van de toelichting op artikel 8.1.2, waarbij is vermeld dat de in het eerste lid geregelde 
inlichtingenverplichting als uitgangspunt heeft dat van de jeugdige en zijn ouders aan wie een 
individuele voorziening of een daaraan gekoppeld pgb is verstrekt, verlangd kan worden dat ze 
voldoende gegevens en inlichtingen verstrekken om het college in staat te stellen te beoordelen of 
het beroep op die individuele voorziening of het daaraan gekoppelde pgb terecht is gedaan. Indien 



16

de jeugdige of zijn ouders redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat er feiten en omstandigheden, of 
daarin opgetreden wijzigingen, zijn dei van invloed kunnen zijn op de toekenning van de 
individuele voorziening of het daaraan gekoppelde pgb, dienen zij dit onverwijld aan het college te 
melden. Verstrekken zij niet onverwijld uit eigen beweging of op verzoek van het college alle 
gevraagde inlichtingen en bewijsstukken, dan heeft dat gevolgen voor de toekenning van de 
voorziening of het daaraan gekoppelde pgb. Het college kan niet alleen bij een aanvraag, maar ook 
in andere stadia concrete informatie en bewijsstukken van de belanghebbende vragen.

Het tweede lid is geënt op artikel 8.1.4 van de wet. Ook hier is de tot de pgb beperkte reikwijdte 
van artikel 8.1.4 van de wet op grond van het bepaalde in artikel 2.9, onder d, van de wet 
uitgebreid tot de individuele voorziening in natura.

Artikel 9. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Het college kan de uitvoering van de Jeugdwet, met uitzondering van de vaststelling van de 
rechten en plichten van de jeugdige of zijn ouders, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.11, 
eerste lid, van de Jeugdwet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van jeugdhulp, 
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering gebeurt, moeten bij verordening regels 
worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van 
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen 
die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.12 van de Jeugdwet). Daarbij dient in ieder 
geval rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

Om te voorkomen dat er alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering worden in 
dit artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststellen van 
tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt dat er een beter beeld 
ontstaat van reële kostprijs voor de activiteiten die zij door aanbieders willen laten uitvoeren. 
Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen 
bij de vereiste vaardigheden. Hiervoor is ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en 
de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers dat hun 
werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden.

Artikel 10. Onderzoek naar recht- en doelmatigheid individuele voorzieningen en 
pgb’s 

Deze bepaling betreft grotendeels een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.9, aanhef 
en onder d, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden 
gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een 
pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Op grond van artikel 8.1.3 van de wet moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is 
om een beslissing aangaande een pgb te heroverwegen. Soms bestaat er echter twijfel over de 
kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde ondersteuning, het onderzoek in het 
kader van artikel 8.1.3 van de wet biedt dan onvoldoende houvast om hier goed naar te kijken. 
Daarom is artikel 15 toegevoegd, dat bovendien ook ziet op beslissingen aangaande de verlening 
van individuele voorzieningen. Op grond van deze bepaling moet het college in aanvulling op het 
onderzoek overeenkomstig artikel 8.1.3 van de wet ook periodiek, al dan niet steekproefsgewijs 
onderzoeken of de verstrekte individuele voorzieningen in natura en pgb’s worden gebruikt, 
respectievelijk besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of de besteding op 
een rechtmatige manier gebeurt en of de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit is. Een 
onderzoek kan zowel betrekking hebben op het handelen van de jeugdige, de ouders of een pgb-
houder, als op de ondersteuningsverlening door een aanbieder. Het onderzoek kan onder meer 
bestaan uit: dossieronderzoek, bezoek aan de jeugdige of de ouders, bezoek aan de locatie waar 
de jeugdige of de ouders ondersteuning krijgen en gesprekken met de aanbieder
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Artikel 11. Vertrouwenspersoon
Artikel 8 (verordening jeugdhulp 2018) over de onafhankelijke vertrouwenspersoon komt te 
vervallen. Dit wordt een landelijk georganiseerde voorziening, onder verantwoordelijkheid van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Wet centraliseren tolvoorzieningen auditief 
beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd).

Artikel 12. Klachtenregeling
Dit artikel regelt het gemeentelijke klachtrecht. De gemeente is al op grond van de Awb in het 
algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over 
gedragingen van personen en bestuursorganen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. 
Gelet op het van toepassing zijnde hoofdstuk 9 van de Awb, waarin een uitvoerige regeling omtrent 
klachtbehandeling is gegeven, en ook het recht is neergelegd om na de afhandeling van de klacht 
de bevoegde ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen, kan in deze verordening met 
een enkele bepaling worden volstaan. 
In de regel zal eerst de aanbieder worden aangesproken bij klachten over de wijze van 
behandeling. De klachtmogelijkheid tegenover de aanbieder is geregeld in artikel 4.2.1 e.v. van de 
wet. Pas wanneer dit klachtrecht niet bevredigend is, of niet logisch, bijvoorbeeld bij gedragingen 
van gemeenteambtenaren, dan komt de gemeentelijke klachtmogelijkheid in zicht.
 
Artikel 13. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over inspraak en medezeggenschap bij de gemeente. De 
mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 
4.2.4 e.v. van de wet. 

Regeling van de inspraak en medezeggenschap is verplicht op grond van artikel 2.10 van de wet in 
samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015. In artikel 2.10 (in de redactie van de 
Nota van wijziging op het wetsvoorstel Wmo 2015 van 12 maart 2014, kamerstukken II 22841, nr. 
35) worden de artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.5.1 (jaarlijks cliëntervaringsonderzoek) van de Wmo 
2015 van overeenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 
2015 dient bij verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de 
uitvoering van deze wet.
Met het derde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de 
medezeggenschap vorm te geven.

Artikel 14. Evaluatie
Het door het college gevoerde beleid wordt in overeenstemming met de cyclus van het beleidsplan 
geëvalueerd, waarna verslag over doeltreffendheid en doelmatigheid aan de raad wordt 
voorgelegd. 
Na aanvaarding van het amendement Bergkamp (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 30) is in 
artikel 12.2 van de wet opgenomen dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding een evaluatie moet 
plaatsvinden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 15. Inwerkingtreding
Spreekt voor zich, behoeft geen toelichting.

Artikel 16. Inwerkingtreding
Spreekt voor zich, behoeft geen toelichting.


