Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen
Leeswijzer modelbepalingen
- […] of [aantal] = in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4.
- [iets OF iets] = uit te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste volzin en 7, eerste lid.
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 4, tweede volzin.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg, zie bijvoorbeeld artikel 3, onder c.
- Ook zijn er combinaties mogelijk. Zie bijvoorbeeld artikel 4 waarbij keuzes gemaakt moeten worden
en afhankelijk van de keuzes mogelijk ook nog het een en ander ingevuld dient te worden.
Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze
modelverordening behorende ledenbrief.
[Het college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente];
gelet op de artikelen 3, 6, vierde lid, 7, vierde lid, 8, derde lid, 9, derde lid, aanhef en onder g, 12,
tweede lid, en 15, derde lid, van de [citeertitel ASV];
besluit vast te stellen de Subsidieregeling gecertificeerde instellingen [naam gemeente + eventueel
jaartal of subsidieperiode]:
OF
Het algemeen bestuur van [naam gemeenschappelijke regeling];
gelet op de artikelen […] ;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling gecertificeerde instellingen [naam gemeenschappelijke
regeling + eventueel jaartal of subsidieperiode]:
OF
Het college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente #1];
gelet op de artikelen 3, 6, vierde lid, 7, vierde lid, 8, derde lid, 9, derde lid, aanhef en onder g, 12,
tweede lid, 15, derde lid, [16, derde lid, en 17, tweede lid,] van de [citeertitel ASV];
het college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente #2];
gelet op de artikelen […] van de [citeertitel ASV];
het college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente #3];
gelet op de gelet op de artikelen […] van de [citeertitel ASV];
besluiten, ieder voor zover bevoegd, vast te stellen de Subsidieregeling gecertificeerde instellingen
[naam regio + eventueel jaartal of subsidieperiode]:]
Artikel 1. Definities
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
- gecertificeerde instelling;
- jeugdhulp;
- jeugdhulpverlener;
- jeugdige;
- jeugdreclassering;
- kinderbeschermingsmaatregel;
dat wat daaronder wordt verstaan in de Jeugdwet.
2. In deze regeling wordt verder verstaan onder:
- exitplan: plan waarin de gecertificeerde instelling uiteenzet op welke wijze zij zich in het geval van
een volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten in zal spannen ten behoeve
van:
a. het kunnen blijven uitvoeren van deze activiteiten totdat de uitvoering kan worden overgedragen
aan een gecertificeerde instelling die ná haar deze activiteiten zal uitvoeren;
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b. het faciliteren van de overdracht van alle met betrekking tot de uitvoering van deze activiteiten te
verrichten werkzaamheden, inclusief het leveren van alle voor de bevordering van de
zorgcontinuïteit benodigde administratieve ondersteuning;
c. de overname van het betrokken personeel door een gecertificeerde instelling die ná haar deze
activiteiten zal uitvoeren;
d. het zo veel mogelijk voortzetten van bestaande hulpverleningsrelaties tussen jeugdhulpverleners
of medewerkers van de gecertificeerde instelling en jeugdigen of hun ouders;
- vaste onderaannemer: een gecertificeerde instelling die, op grond van een bindende overeenkomst
met een looptijd van ten minste [aantal] jaar, gehouden kan worden om in opdracht en namens en
voor rekening en risico van een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde instelling
werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.
Artikel 2. Doelgroep en subsidiabele activiteiten
1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie aan gecertifieerde instellingen
voor het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in het tweede en derde lid ten behoeve van jeugdigen
ten aanzien van wie burgemeester en wethouders gehouden zijn voorzieningen op grond van de
Jeugdwet te treffen.
2. Subsidie kan worden verstrekt voor het leveren van de producten opgenomen in bijlage 1:
a. voor zover het maatregelen betreft, mits deze zijn opgelegd na inwerkingtreding van deze
regeling of waarvan de uitvoering na inwerkingtreding van deze regeling is overgenomen van een
andere gecertificeerde instelling;
b. voor zover het andere activiteiten betreft, enkel voor wat betreft de uitvoering na
inwerkingtreding van deze regeling.
3. Daarnaast kan uitsluitend subsidie worden verstrekt voor het uitvoeren van het exitplan.
4. Voor zover het betreft een gecertificeerde instelling die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding
van deze regeling in opdracht van burgemeester en wethouders activiteiten als bedoeld in het tweede
lid uitvoerde, kan, met ingang van de datum waarop de daarvoor gesloten rechtsgeldige
overeenkomst of verleende subsidie van rechtswege of met wederzijdse instemming is beëindigd, ook
subsidie worden verstrekt voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten die zijn opgelegd,
respectievelijk waarmee is aangevangen voor inwerkingtreding van deze regeling.
[Artikel 3. Subsidievereisten
Subsidie wordt enkel verstrekt als [in ieder geval aan de volgende vereisten is voldaan:
a.] de gecertificeerde instelling is, al dan niet in samenwerking met een vaste onderaannemer, in
staat om [alle in artikel 2, tweede lid, genoemde subsidiabele activiteiten uit te voeren OF in ieder
geval de volgende producten te leveren:
1°. […];
2°. […][;
b. de gecertificeerde instelling of een vaste onderaannemer kan beschikken over professionals met
bijzondere expertise ten aanzien van de behandeling van [jeugdigen met een licht verstandelijke
beperking EN/OF [… (nader aan te duiden bijzondere doelgroepen)]]].]
Artikel 4. Looptijd subsidie
Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt [per kalenderjaar verstrekt OF
verstrekt voor de periode van 1 januari [jaartal] tot en met 31 december [jaartal]]. [De subsidieperiode
kan [aantal] keer verlengd worden met [aantal] jaar.]
Artikel 5. Hoogte subsidie
1. De omvang van de subsidie wordt bepaald door de in bijlage 1 vastgestelde tarieven per product
(p), naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering, te vermenigvuldigen met het aantal eenheden
per product die zijn geleverd (q) en, voor zover van toepassing, vermeerderd met de werkelijke kosten
voor het uitvoeren van het exitplan en andere aan de subsidie verbonden verplichtingen.
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2. De in bijlage 1 genoemde tarieven zijn uitgedrukt in het prijspeil van [jaar van vaststellen] en
worden jaarlijks gewijzigd aan de hand van het gemiddelde van de ontwikkeling van de cao-lonen in
de zorgsectortakken gezondheidszorg en verzorging en welzijn, die worden ontleend aan de opgave
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en de cao-lonen in de jeugdzorg.
3. Telkens wanneer toepassing is gegeven aan het vorige lid dragen burgemeester en wethouders
zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde tarieven.
Artikel 6. Kennisgeving prognose en uitgangspunten overleg BenW en de RvdK
Vóór [1 mei OF 1 juni] van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarmee een subsidieperiode
aanvangt publiceren burgemeester en wethouders:
a. een prognose van de omvang van de gedurende de subsidieperiode uit te voeren subsidiabele
activiteiten;
b. de inhoudelijke of rekenkundige uitgangspunten die zij voor ogen hebben met betrekking tot de
vaststelling welke gecertificeerde instelling wordt belast met de uitvoering van een subsidiabele
activiteit.
Artikel 7. Rangschikking aanvragers t.b.v. [generale] uitvoering JB/JR [en […]]
[1. Verstrekking van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2[, met uitzondering van het
leveren van […],] vindt plaats aan de [aanvrager die bovenaan eindigt OF [aantal] aanvragers die
bovenaan eindigen] in de door burgemeester en wethouders overeenkomstig het tweede lid
aangebrachte rangschikking.
OF
1. Verstrekking van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2[, met uitzondering van het leveren
van […],], voor zover niet uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen met een licht verstandelijke
beperking EN/OF [… (nader aan te duiden bijzondere doelgroepen)], vindt plaats aan [de
aanvrager OF [aantal] aanvragers] die bovenaan [eindigt OF eindigen] in de door burgemeester en
wethouders overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.]
+
2. Bij de rangschikking houden burgemeester en wethouders rekening met de mate waarin en wijze
waarop:
a. wordt geborgd dat bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
wordt aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke werkwijzen en methoden met betrekking tot
de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied
van de jeugdhulp [en die in het kader van de preventie van jeugdbescherming] (maximaal [aantal]
punten);
b. wordt geborgd dat een passende bijdrage wordt geleverd aan het streven van de gemeente om
het aantal, de intensiviteit en de duur van maatregelen terug te dringen (maximaal [aantal] punten);
c. de structurele verdere professionalisering van de instelling en de medewerkers wordt geborgd
(maximaal [aantal] punten);
d. in het exitplan rekenschap is gegeven van de met het plan beoogde doelen en is voorzien in een
effectieve werkwijze om, indien noodzakelijk, die doelen te verwezenlijken (maximaal [aantal]
punten)[;
e. het werken overeenkomstig een gebieds- en gezinsgerichte aanpak wordt geborgd (maximaal
[aantal] punten)].
[Artikel 8. Rangschikking aanvragers t.b.v. uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen met LVB
1. Verstrekking van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2[, met uitzondering van het leveren
van […]], voor zover uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking,
vindt enkel plaats aan de aanvrager die bovenaan eindigt in de door burgemeester en wethouders
overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.
2. Bij de rangschikking houden burgemeester en wethouders, in aanvulling op de criteria genoemd in
artikel 7, tweede lid, rekening met de mate waarin en de wijze waarop de beschikking over

3

professionals met bijzondere expertise ten aanzien van de behandeling van deze jeugdigen is
geborgd (maximaal [aantal] punten).]
[Artikel 9. Rangschikking aanvragers t.b.v. uitvoering JB/JR t.b.v. [… (nader aan te duiden
bijzondere doelgroepen)]
1. Verstrekking van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2[, met uitzondering van het leveren
van […]], voor zover uitgevoerd ten behoeve van [… (nader aan te duiden bijzondere
doelgroepen)], vindt enkel plaats aan de aanvrager die bovenaan eindigt in de door burgemeester en
wethouders overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.
2. Bij de rangschikking houden burgemeester en wethouders, in aanvulling op de criteria genoemd in
artikel 7, tweede lid, rekening met de mate waarin en de wijze waarop de beschikking over
professionals met specifieke competenties ten aanzien van de behandeling van deze jeugdigen is
geborgd (maximaal [aantal] punten).]
[Artikel 10. Rangschikking aanvragers t.b.v. uitvoering [… (bijvoorbeeld crisisinterventie)]
1. Verstrekking van subsidie voor leveren van […], vindt enkel plaats aan de aanvrager aan wie tevens
overeenkomstig artikel 7 subsidie wordt verstrekt en die bovenaan eindigt in de door burgemeester en
wethouders overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.
2. Bij de rangschikking houden burgemeester en wethouders rekening met [criteria toegespitst op
selectie van GI voor deze specifieke taken] (maximaal [aantal] punten).]
Artikel 11. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de [citeertitel ASV] kunnen aanvragen om subsidie enkel
ingediend worden vanaf [1 mei OF 1 juni] tot 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar of de
jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 12. Indieningsvereisten
1. In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de [citeertitel ASV] bevat de aanvraag de volgens het
door burgemeester en wethouders ter beschikking gestelde aanvraagformulier vereiste gegevens en
bescheiden, waaronder voor zover van toepassing in ieder geval:
a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
b. een meerjarenplan met concrete doelstellingen, waarin ten minste aandacht wordt besteed aan:
1°. […];
2°. [...];
c. [… (nader bepaalde financiële informatie die nodig is voor de beoordeling van de
financiële stabiliteit van de aanvrager)];
d. een gespecifieerd overzicht van de voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten
beschikbaar personeel en materieel, indien van toepassing onder vermelding van het personeel en
materieel dat beschikbaar is via vaste onderaannemers;
e. een overzicht van de vaste onderaannemers waarmee wordt samengewerkt, waarin in ieder
geval ingegaan wordt op de aard en duur van de samenwerking en de wijze waarop de
samenwerking is geborgd;
f. een exitplan;
g. [... (voor de beoordeling van de aanvraag en/of de uitvoering relevante door aanvrager
opgestelde handboeken, werkinstructies, et cetera)].
2. Als een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken
geboden om de aanvraag te completeren.
Artikel 13. Beslistermijn
1. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de [citeertitel ASV] beslissen burgemeester en wethouders
uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend. De beslistermijn kan
met ten hoogste vier weken worden verlengd.

4

2. Als uitvoering gegeven wordt aan artikel 19, eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders van
het eerste lid, eerste volzin, afwijken.
Artikel 14. Bevoorschotting
1. Bij de aanvraag om verlening van de subsidie wordt tevens een aanvraag tot verlening van een of
meerdere voorschotten ingediend [middels een door burgemeester en wethouders ter beschikking
gesteld formulier].
2. Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag tot verlening van een voorschot op
hetzelfde moment als waarop een beslissing wordt genomen op de aanvraag tot verlening van de
subsidie.
3. De subsidieontvanger kan gedurende de looptijd van de subsidie een aanvraag om aanpassing van
het bevoorschottingsregime indienen [middels een door burgemeester en wethouders ter beschikking
gesteld formulier]. Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag tot aanpassing binnen
[aantal (bijvoorbeeld vier)] weken.
Artikel 15. Aanvullende weigeringsgronden
1. Onverminderd artikel 9, eerste tot en met derde lid, van de [citeertitel ASV] wordt een subsidie in
ieder geval geweigerd als[:
a.] bij de rangschikking aan de hand van artikel 7, tweede lid, minder dan [aantal] punten zijn
toegekend aan de aanvraag[;
b. bij de rangschikking aan de hand van artikel 8, tweede lid, minder dan [aantal] punten zijn
toegekend aan de aanvraag;
c. bij de rangschikking aan de hand van artikel 9, tweede lid, minder dan [aantal] punten zijn
toegekend aan de aanvraag;
d. bij de rangschikking aan de hand van artikel 10, tweede lid, minder dan [aantal] punten zijn
toegekend aan de aanvraag].
2. Onverminderd artikel 9, eerste tot en met derde lid, van de [citeertitel ASV] en het vorige lid kan
een subsidie in ieder geval worden geweigerd als:
a. niet is voldaan aan één van de in deze regeling genoemde vereisten;
b. uit de aanvraag naar oordeel van burgemeester en wethouders onvoldoende blijkt dat de
aanvrager gedurende de volledige subsidieperiode in staat zal zijn te beschikken over het
kwalitatief en kwantitatief benodigde personeel en materieel voor de naar verwachting door hem uit
te voeren subsidiabele activiteiten, uitgaande van de prognose en inhoudelijke uitgangspunten,
bedoeld in artikel 6;
c. […].
Artikel 16. Aanvullende verplichtingen van subsidieontvanger
1. Onverminderd de in de [citeertitel ASV] en de verdere in deze regeling opgenomen verplichtingen
is de subsidieontvanger in ieder geval verplicht:
a. bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten in overeenstemming te handelen met alle
toepasselijke regelgeving en de bij de aanvraag overgelegde bescheiden;
b. zodra daar redelijkerwijs aanleiding toe is, uitvoering te geven aan het exitplan;
c. aangesloten te zijn bij de verwijsindex, bedoeld in artikel 7.1.2.1 van de Jeugdwet, en hiervan in
overeenstemming met de met burgemeester en wethouders gemaakte afspraken, bedoeld in
artikel 7.1.3.1, eerste lid, van de Jeugdwet, gebruik te maken;
d. actief deel te nemen en bij te dragen aan [… (deels) afhankelijk van lokaal gebruik
bijvoorbeeld: veiligheidstafels / wijkteam / regionale overlegtafel / afstemmen met
gemeente, raad voor de kinderbescherming, AMHK/Veilig thuis, CIT)].
2. De subsidieontvanger verstrekt na verloop van iedere zes maanden na aanvang van de
subsidieperiode zo spoedig mogelijk aan burgemeester en wethouders:
a. een opgave van de voortgang, het type en de duur van de gedurende de voorgaande zes
maanden uitgevoerde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering ten behoeve van
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jeugdigen ten aanzien van wie burgemeester en wethouders gehouden zijn voorzieningen op
grond van de Jeugdwet te treffen;
b. een geanonimiseerd overzicht van de gedurende de voorgaande zes maanden ingediende
klachten.
3. De verstrekking, bedoeld in het tweede lid, wordt gedaan middels een door burgemeester en
wethouders ter beschikking gesteld formulier.
4. Bij verleningsbeschikking kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van het tweede lid
andere termijnen voorschrijven.
5. Onverminderd artikel 11, eerste en tweede lid, van de [citeertitel ASV], informeert de
subsidieontvanger burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk over:
a. iedere gebeurtenis of ontwikkeling waardoor de financiële situatie van de gecertificeerde
instelling substantieel verslechtert;
b. de uitkomst van de jaarlijkse controle, bedoeld in artikel 3.2.3 van het Besluit Jeugdwet;
c. het ontstaan van wachtlijsten.
6. De subsidieontvanger behoeft de voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders
voor:
a. de rechtshandelingen, genoemd in artikel 4:71, eerste lid, onder a tot en met f en h tot en met j,
van de Algemene wet bestuursrecht;
b. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c. samenwerking bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten met anderen dan de in het
overzicht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder e, genoemde vaste onderaannemers;
d. substantiële wijziging van een van de in artikel 12, eerste lid, onder b tot en met g, genoemde
bescheiden.
Artikel 17. Egalisatiereserve
1. De subsidieontvanger vormt een egalisatiereserve.
2. Voor zover de subsidie op grond van deze regeling heeft bijgedragen aan de egalisatiereserve mag
deze uitsluitend worden aangewend voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor subsidie is verleend.
3. In de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onderdelen c, d en e, van de Algemene wet
bestuursrecht is de subsidieontvanger ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar
evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen.
Artikel 18. Subsidievaststelling
[1. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
wordt, in afwijking van artikel 15, eerste lid, van de [citeertitel ASV], binnen [aantal] weken na afloop
van het betrokken kalenderjaar ingediend.
OF
1. Gedurende de looptijd van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt, in
afwijking van artikel 15, eerste lid, van de [citeertitel ASV], na het verstrijken van ieder kalenderjaar
binnen [aantal] weken een aanvraag tot vaststelling met betrekking tot het vorige kalenderjaar
ingediend.]
+
2. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid,
dient de subsidieontvanger uiterlijk [aantal] weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht in.
3. Een aanvraag bevat, in afwijking van artikel 15, tweede lid, van de [citeertitel ASV]:
a. een door een bevoegde functionaris ondertekende bestuursverklaring;
b. een overzicht van de uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten;
c. het op het betreffende kalenderjaar ziende jaardocument maatschappelijke verantwoording;
d. een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant;
e. […].
4. Een aanvraag wordt ingediend middels een door burgemeester en wethouders ter beschikking
gesteld formulier.
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[5. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de [citeertitel
ASV], binnen [aantal] weken na ontvangst op de aanvraag tot subsidievaststelling.]
Artikel 19. Afwijken artikel 4, 7, eerste lid, [[8, eerste lid,] [9, eerste lid,] [10, eerste lid,]] en 11
i.h.k.v. zorgdragen voor toereikend aanbod
1. Burgemeester en wethouders kunnen van de artikelen 4, 7, eerste lid, [[8, eerste lid,] [9, eerste lid,]
[10, eerste lid,]] en 11 afwijken als zij van oordeel zijn dat dit nodig is om zorg te dragen voor een voor
het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen.
2. Als burgemeester en wethouders gebruik maken van deze bevoegdheid, dan maken zijn voor zover
van toepassing op passende wijze bekend:
a. gedurende welk tijdvak aanvragen kunnen worden ingediend;
b. voor welke subsidiabele activiteiten[, al dan niet enkel uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen
[met een licht verstandelijke beperking EN/OF [… (nader aan te duiden bijzondere
doelgroepen)]],] subsidie kan worden verleend;
c. aan hoeveel aanvragers subsidie kan worden verleend;
d. overeenkomstig welke van de in de artikelen [7 OF 7 en 8 OF 7 tot en met [9 OF 10]]
opgenomen criteria de aanvragen zullen worden gerangschikt.
Artikel 20. Slotbepalingen
[1. De [citeertitel oude subsidieregeling] wordt ingetrokken.
OF
1. De volgende subsidieregelingen worden ingetrokken:
a. [citeertitel oude subsidieregeling gemeente # 1];
b. [citeertitel oude subsidieregeling gemeente # 2];
c. [citeertitel oude subsidieregeling gemeente # 3].]
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op [datum].
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gecertificeerde instellingen [[naam
gemeente OF naam gemeenschappelijke regeling OF naam regio] + eventueel jaartal of
subsidieperiode].
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Bijlage 1 – Tarieven uitvoeren subsidiabele activiteiten
Product

Tarief

Eenheid

Ondertoezichtstelling (OTS) > 1 jaar

[…]

per maand

Ondertoezichtstelling (OTS) < 1 jaar

[…]

per maand

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)

[…]

per maand

Ontheffing/ontzetting uit ouderlijk gezag (voogdij)

[…]

per maand

Spoedeisende maatregelen/voorlopige voogdij (Vovo)

[…]

per maand

Jeugdreclassering (JR) Regulier traject

[…]

per maand

Jeugdreclassering (JR) Extra maatregel

[…]

per maand

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

[…]

per maand

Intensieve trajectbegeleiding Criem (ITB Criem)

[…]

per maand

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

[…]

per maand

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

[…]

per maand

[Preventie van jeugdbescherming

[…]

per maand]

[Consultatie en advies

[…]

per uur]

[Gezinsmanagement

[…]

per maand]

[Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg

[…]

per maand]

[Crisisinterventie

[…]

per jaar]
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Toelichting
Algemeen
Deze subsidieregeling is slechts één onderdeel van een groter geheel (een beleids- en
uitvoeringscyclus, met politieke, bestuurlijke, financiële, juridische en – uiteraard – inhoudelijke
aspecten) en creëert in de eerste plaats enkel een aanspraak voor de geselecteerde gecertificeerde
instelling[en] op vergoeding overeenkomstig een formule (stap 1: de verlening (voordat met de
werkzaamheden begonnen wordt), voor de looptijd van de subsidie). Er wordt geen minimum- of
maximumbudget aan gekoppeld, mede omdat de gemeente uiteindelijk al de door de rechter, officier
van justitie en directeur van een justitiële jeugdinrichting opgelegde maatregelen zal moeten
financieren en werken met budgetten enkel schijnzekerheid en bureaucratie creëert. Vervolgens regelt
deze regeling de daadwerkelijke toekenning (en afrekening) overeenkomstig de formule van artikel 5
(stap 2: de vaststelling (op basis van de daadwerkelijk verrichtte werkzaamheden), gedurende de
looptijd, per kalenderjaar). In de subsidieverleningsbeschikking wordt telkens per individuele
gecertificeerde instelling ook de bevoorschotting geregeld. Van de gesubsidieerde gecertificeerde
instellingen wordt niet verwacht dat ze de betreffende werkzaamheden zelf voorfinancieren.
Artikelsgewijs
In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die (onderdelen van) bepalingen behandeld die
nadere toelichting behoeven.
Artikel 1. Definities
Voor een aantal definities wordt in het eerste lid aangesloten bij artikel 1 van de Jeugdwet. Voor de
duidelijkheid zijn deze wettelijke definities hieronder weergegeven:
- gecertificeerde instelling: rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat
als bedoeld in artikel 3.4 en die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert;
- jeugdhulp:
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;
- jeugdhulpverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent;
- jeugdige: persoon die:
1°. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,
2°. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c van
het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van
het Wetboek van Strafrecht, of
3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en ten
aanzien van wie op grond van deze wet:
- is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, waarvan de
verlening was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, noodzakelijk is;
- vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is, of
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- is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de
leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp
noodzakelijk is;
- jeugdreclassering: reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, begeleiding, genoemd in artikel 77hh, tweede lid, van dat wetboek en het
begeleiden van en toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- en
trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het
geven van de aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van die wet, of de overige taken die bij of
krachtens de wet aan de gecertificeerde instellingen zijn opgedragen;
- kinderbeschermingsmaatregel: voogdij en voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek, ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 255, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek en voorlopige ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 257, eerste lid, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek.
Deze wettelijke definities worden in het tweede lid aangevuld met enkele definities die specifiek voor
deze subsidieregeling gelden. Het gaat [onder andere] om:
- exitplan: Om gecertificeerde instellingen te bewegen tot het blijven leveren van zorg bij een
(aanstaande) volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten (een ‘exit’) – hetzij
vanwege het beëindigen van de subsidierelatie, hetzij doordat de gecertificeerde instelling gedurende
de looptijd niet langer in staat is de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren – en tot het treffen van
maatregelen om de continuïteit van de zorg in die exitperiode te borgen, moeten de instellingen een
exitplan opstellen. Doel hiervan is de zorgcontinuïteit zo goed mogelijk te waarborgen, ook als het tot
een volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten komt. In het exitplan moet in
de eerste plaats worden opgenomen op welke wijze de gesubsidieerde gecertificeerde instelling zich
dan in zal spannen ten behoeve van het kunnen blijven uitvoeren van deze activiteiten totdat de
uitvoering kan worden overgedragen aan de – in het stadium van het opstellen van het exitplan
uiteraard nog onbekende – gecertificeerde instelling die ná haar deze activiteiten zal uitvoeren.
Daarnaast moet worden opgenomen op welke wijze wordt voorzien dat – als het daartoe komt – de
werkzaamheden zullen worden overgedragen aan een gecertificeerde instelling die ná haar de
gesubsidieerde activiteiten gaat uitvoeren, hoe zo mogelijk werknemers worden overgedragen, hoe
medewerking wordt verleend aan de omzetting naar een nieuwe partij en hoe die aanvrager de
zorgcontinuïteit zal gaan borgen tot het moment waarop de opvolger de gesubsidieerde activiteiten
gaat uitvoeren. De kwaliteit van het exitplan is één van de criteria aan de hand waarvan de
verschillende aanvragen worden gerangschikt (artikel 7). De kwaliteit wordt uitgedrukt in de wijze
waarop en de mate waarin in het exitplan rekenschap is gegeven van de met het plan beoogde doelen
en de wijze waarop daarin is voorzien in een passende, concrete werkwijze om indien van toepassing
die doelen te verwezenlijken. Hoe beter het exitplan in elkaar steekt, hoe hoger de score. Het tijdig in
werking stellen van het exitplan is bovendien een aanvullende verplichting van de subsidieontvanger
(artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b).
- vaste onderaannemer: Een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde instelling kan
een deel van de gesubsidieerde activiteiten uit laten voeren door één of meer andere gecertificeerde
instellingen als het daarmee een bindende overeenkomst heeft gesloten met een looptijd van ten
minste [aantal] jaar, op grond waarvan laatstgenoemden gehouden kunnen worden om in opdracht en
namens en voor rekening en risico van de gesubsidieerde gecertificeerde instelling werkzaamheden te
verrichten met betrekking tot de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.
Artikel 2. Doelgroep en subsidiabele activiteiten
In beginsel wordt op grond van deze regeling enkel subsidie verstrekt voor het uitvoeren van de in het
tweede lid genoemde subsidiabele activiteiten, voor zover – als het maatregelen betreft – deze zijn
opgelegd na inwerkingtreding van deze regeling of waarvan de uitvoering na inwerkingtreding van
deze regeling is overgenomen van een andere gecertificeerde instelling, of – als het andere
activiteiten betreft – voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd na inwerkingtreding van deze regeling.
Hiermee is aansluiting gezocht bij de eerste van de zes ‘Aanvullende spelregels (randvoorwaarden)
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om de continuïteit (verder) te kunnen borgen’. Zie verder de notitie ‘Duurzame borging van continuïteit
in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing’, bijlage bij
de VNG ledenbrief van 15 december 2017 (Lbr. 17/079). Tenzij anders wordt overeengekomen blijven
op de uitvoering van eerder opgelegde maatregelen de daarvoor geldende bestaande afspraken met
betrekking tot de financiering van toepassing en blijft de uitvoering belegd bij de gecertificeerde
instelling waaraan deze was toegewezen.
Het is echter denkbaar dat een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde
instelling de uitvoering van een andere gecertificeerde instelling overneemt. Bijvoorbeeld omdat
bepaald is dat dit beter is voor het kind of omdat de oorspronkelijke gecertificeerde instelling niet
langer in staat is de uitvoering op zich te nemen (wegens problemen met betrekking tot de
certificering, capaciteit, continuïteit, etc.). Als een op grond van deze regeling gesubsidieerde
gecertificeerde instelling de uitvoering van een andere gecertificeerde instelling overneemt, dan kan
op grond van deze regeling ook subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering die oorspronkelijk was opgelegd voor
inwerkingtreding van deze regeling.
Subsidie voor activiteiten als bedoeld in het tweede lid kan daarnaast ook worden verstrekt
aan een gecertificeerde instelling die al in opdracht van burgemeester en wethouders activiteiten als
bedoeld in het tweede lid uitvoerde. Maar enkel als de voor de financiering daarvan gesloten
rechtsgeldige overeenkomst of verleende subsidie van rechtswege of met wederzijds instemming is
beëindigd (vierde lid). In andere gevallen blijven de daarvoor geldende bestaande afspraken met
betrekking tot de financiering van toepassing, waarbij de situatie kan ontstaan dat er verschillende
regimes voor financiering en verantwoording naast elkaar gehanteerd moeten worden.
[Artikel 3. Subsidievereisten
Subsidie wordt enkel verstrekt aan gecertificeerde instellingen (zie artikel 2, eerste lid). Als
gecertificeerde instelling worden overeenkomstig artikel 1.1 van de Jeugdwet enkel aangemerkt de
rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4
van de Jeugdwet. Om een certificaat te verkrijgen moet een instelling voldoen aan het normenkader
dat door de Minister van Justitie en Veiligheid is vastgesteld in de Regeling normenkader
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarin zijn eisen opgenomen met betrekking tot de
deskundigheid van de medewerkers van de instelling, de gehanteerde methodieken en interventies,
de organisatie en haar processen en de samenwerking met andere organisaties. Om in aanmerking te
komen voor subsidie moet een gecertificeerde instelling daarnaast op grond van dit artikel in ieder
geval in staat zijn [alle subsidiabele activiteiten, genoemd in artikel 2, tweede lid, uit te voeren OF in
ieder geval de genoemde producten te leveren]. Daartoe kan desgewenst samengewerkt worden met
een vaste onderaannemer, maar ook de benodigde capaciteit en/of expertise binnenshuis halen via
detachering behoort tot de mogelijkheden. [Voor de behandeling van [jeugdigen met een licht
verstandelijke beperking EN/OF [… (nader aan te duiden bijzondere doelgroepen)]] is vereist dat
de gecertificeerde instelling kan beschikken over de benodigde expertise voor de behandeling van
deze jeugdigen. Ook hiertoe kan samengewerkt worden met een vaste onderaannemer en behoort
het binnenshuis halen via detachering tot de mogelijkheden.]
Het gaat hier dus niet om de ‘criteria’ aan de hand waarvan de verschillende aanvragen relatief aan
elkaar beoordeeld en gerangschikt worden (zie daarvoor [artikel 7 OF de artikelen 7 tot en met […]).
Het gaat hier ook niet om het ‘afdwingen’ van bepaalde werkwijzen, etc. Daarvoor zijn de
‘subsidieverplichtingen’ waaraan subsidieontvangers zich bij de uitvoering te houden hebben, willen zij
niet gekort worden op hun subsidie (kan in theorie tot nihil – er is dus geen sprake van ‘afdwingbaar’;
zie artikel 16).]
Artikel 4. Looptijd subsidie
[Deze looptijd OF Deze maximale subsidieduur inclusief verlenging] komt tegemoet aan de stabiliteit
en continuïteit van de uitvoering van subsidiabele activiteiten enerzijds, en de mogelijkheid van andere
partijen om naar subsidiëring mee te kunnen dingen anderzijds.
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Artikel 5. Hoogte subsidie
In beginsel dient de verleningsbeschikking het bedrag van de subsidie te vermelden of anders het
bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, maar bij wettelijk voorschrift kan van
dit uitgangspunt afgeweken worden. Artikel 4:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) biedt die ruimte. In lijn met dat laatste wordt de hoogte van de subsidie op grond van
deze regeling bepaald door een p*q-formule. De in bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde tarieven
per maatregel (p) worden, naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering, vermenigvuldigd met het
aantal uitgevoerde eenheden per product (q), en indien van toepassing vermeerderd met de
daadwerkelijke kosten voor het uitvoeren van het exitplan en andere verplichtingen die aan de
subsidie verbonden zijn.
[… (toelichting keuze voor concrete tarieven en hoe hiertoe is gekomen (al dan niet op basis
van het kostprijsonderzoek)] Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de
gemiddelde ontwikkeling in cao-lonen in de zorgsectortakken gezondheidszorg en verzorging en
welzijn, te ontlenen aan de opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en de cao-lonen in de
jeugdzorg. De door indexering gewijzigde tarieven worden door burgemeester en wethouders
bekendgemaakt.
Artikel 6. Kennisgeving prognose en uitgangspunten overleg BenW en de RvdK
Deze subsidieregeling ziet niet op het toewijzen van de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aan specifieke gecertificeerde instellingen;
enkel op de subsidiëring van de uitvoering van daarmee verband houdende werkzaamheden (en van
de andere subsidiabele activiteiten) en enkel door op grond van deze regeling geselecteerde
gecertificeerde instellingen. Dit volgt logischerwijs uit het feit dat het uiteindelijk niet aan de gemeente
is om in individuele gevallen te bepalen welke gecertificeerde instelling belast wordt met de uitvoering
van een specifieke maatregel. Wel is het aan de gemeente om te bepalen welke gecertificeerde
instellingen door hen gesubsidieerd worden en ten aanzien van welke activiteiten subsidie verleend
kan worden. Daarmee heeft de gemeente in algemene zin een zekere invloed op door welke
gecertificeerde instelling(en) de subsidiabele activiteiten uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.
Voor aan wie de uitvoering van een maatregel in een concreet geval toegewezen wordt, spelen verder
de afspraken die burgemeester en wethouders met de Raad voor de Kinderbescherming (hierna:
RvdK) maken een belangrijke rol. Hierin worden de inhoudelijke uitgangspunten vastgelegd die
burgemeester en wethouders ten grondslag leggen aan het overleg met de RvdK over welke
gecertificeerde instelling in het verzoekschrift aan de rechter wordt opgenomen (zie onder meer artikel
3.1, zesde lid, van de Jeugdwet).
Op basis van deze uitgangspunten en de prognose van burgemeester en wethouders kunnen
gecertificeerde instellingen een inschatting maken van welke capaciteit – en eventueel, welke
bijzondere expertise – zij maximaal en minimaal moeten leveren voor de uitvoering van de te
subsidiëren activiteiten als ze geselecteerd of gesubsidieerd worden. Op basis van deze inschatting
kunnen zij de afweging maken of zij subsidie willen aanvragen en of zij aan de vereisten en
verplichtingen kunnen voldoen. De uitgangspunten en de prognose dienen daarom tijdig, adequaat en
duidelijk bekendgemaakt te worden en zodanig geformuleerd te zijn dat zij de gecertificeerde
instellingen inderdaad in staat stellen een inschatting te maken van de benodigde capaciteit en
deskundigheid en hun aanvraag daarop af te stemmen.
Zoals aangegeven wordt in de subsidieverleningsbeschikking telkens per individuele gecertificeerde
instelling de bevoorschotting geregeld (zie verder artikel 14). Ook hierbij zijn de uitgangspunten en de
prognose, dan vertaald naar de specifieke situatie van betreffende gecertificeerde instelling, leidend.
Artikel 7[ tot en met […]]. Rangschikking aanvragers
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Subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager[s] die het hoogst [eindigt OF eindigen] in de door
burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, waarbij punten worden toegekend aan de
[telkens] in het tweede lid genoemde criteria. Voor ieder afzonderlijk criterium kan ten hoogste een
bepaald aantal punten toegekend worden, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin en
de wijze waarop aan dat betreffende criterium voldaan is. De subsidie wordt verstrekt aan de
[aanvrager OF [aantal] aanvragers] die het hoogst in de rangschikking [eindigt OF eindigen].
[… (aanvullende toelichting t.a.v. waarom de betreffende criteria worden gewaardeerd
zoals ze zijn gewaardeerd en/of hoe deze op hoofdlijnen zullen worden toegepast)]
Het gaat bij de criteria zelf dus niet om het waarborgen van een bepaalde ondergrens. Wel moet er
overeenkomstig artikel 15, eerste lid, een ‘minimumscore’ gehaald worden. Verder wordt de
ondergrens bepaald via de ‘subsidievereisten’ (de knock out-criteria om sowieso in aanmerking te
komen; zie artikel 3). Het gaat hier ook niet om het ‘afdwingen’ van bepaalde werkwijzen, etc.
Daarvoor zijn de ‘subsidieverplichtingen’ (waaraan subsidieontvangers zich bij de uitvoering te houden
hebben, willen zij niet gekort worden op hun subsidie (kan in theorie tot nihil); zie artikel 16).
Artikel 12. Indieningsvereisten
Burgemeester en wethouders moeten over alle relevante gegevens en bescheiden beschikken om
een besluit tot subsidieverlening te kunnen nemen. In afwijking van de gegevens die op grond van
artikel 6, tweede lid, van de [citeertitel ASV] overgelegd moeten worden, verstrekt de aanvrager
daartoe in ieder geval een meerjarenplan met concrete doelstellingen waarin aan een aantal zaken in
ieder geval aandacht wordt besteed, financiële informatie die nodig is om diens financiële stabiliteit te
controleren, een specificatie van het beschikbare personeel en materieel om de gesubsidieerde
activiteiten uit te oefenen en een exitplan. Voor zover samengewerkt wordt of zal worden met vaste
onderaannemers, overlegt de aanvrager tevens een specificatie van personeel en materieel dat door
die samenwerking beschikbaar is alsmede een overzicht van de vaste onderaannemers waarmee
samengewerkt wordt onder vermelding van in ieder geval de aard, duur en borging van die
samenwerking. Bovendien moet een gecertificeerde instelling die voor de eerste maal subsidie
aanvraagt op grond van artikel 6, derde lid, van de [citeertitel ASV] een exemplaar van de
oprichtingsakte, of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het
voorgaande jaar bij de aanvraag overleggen.
Om te bevorderen dat alle benodigde gegevens en bescheiden bij de aanvraag overgelegd worden,
dient deze te worden ingediend met behulp van het daartoe door burgemeester en wethouders
vastgestelde formulier.
Artikel 13. Beslistermijn
Artikel 19, eerste lid, bepaalt dat burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de artikelen 7 [, 8
OF tot en met [9 OF 10]] en 11 als zij menen dat dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor een
toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.
Als burgemeester en wethouders tot afwijking van artikel 11 overgaan en er dus een andere dan de
daar bepaalde indieningstermijn geldt, kan op grond van het tweede lid zo nodig ook van de
beslistermijn die is neergelegd in het eerste lid afgeweken worden.
Artikel 14. Bevoorschotting
Ingevolge artikel 4 wordt de subsidie verleend voor [één jaar OF het tijdvak van […]]. Omdat de
subsidie op grond van artikel 18 achteraf wordt vastgesteld, kan een aanvraag om bevoorschotting
ingediend worden. Deze aanvraag wordt gelijktijdig met de aanvraag om subsidieverlening ingediend.
Burgemeester en wethouders beslissen gelijktijdig op de aanvraag om subsidieverlening als op de
aanvraag om bevoorschotting. Daarnaast kan, op grond van het derde lid, gedurende de looptijd van
de subsidie een aanvraag om aanpassing van het bevoorschottingsregime ingediend worden. Hiertoe
kan bijvoorbeeld aanleiding zijn als er meer maatregelen uitgevoerd moeten worden dan was voorzien
ten tijde van de verlening.
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Artikel 15. Aanvullende weigeringsgronden
Eerste lid
Naast de weigeringsgronden die zijn neergelegd in artikel 9, eerste tot en met derde lid, van de
[citeertitel ASV] weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als in de
rangschikking van aanvragen overeenkomstig artikel 7, tweede lid[, en 8, tweede lid OF , 8, tweede
lid, en 9, tweede lid, OF , 8, tweede lid, 9, tweede lid, en 10, tweede lid] niet ten minste [aantal] punten
zijn behaald.
Tweede lid
Daarnaast kan een subsidie worden geweigerd als niet is voldaan aan één van de in deze regeling
genoemde eisen of als uit de aanvraag naar oordeel van burgemeester en wethouders onvoldoende is
gebleken dat de aanvrager de gehele subsidieperiode in staat zal zijn te beschikken over het in
kwalitatief en kwantitatief opzicht benodigde personeel en materieel om de subsidiabele activiteiten uit
te voeren (tweede lid). Burgemeester en wethouders zijn in deze gevallen niet verplicht, maar wel
bevoegd de subsidie te weigeren.
Intrekking en wijziging
Na verlening – maar vóór de vaststelling – kan een subsidie op grond van de artikelen 4:48 en 4:50
van de Awb worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd. Zo kan
bijvoorbeeld de subsidie worden ingetrokken als de subsidieontvanger niet langer beschikt over een
certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet. Dan kwalificeert de subsidieontvanger immers
niet meer als gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1 van de Jeugdwet, en mag de
subsidieontvanger dienovereenkomstig bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren. De activiteiten
waarvoor subsidie is verleend zullen dan niet of niet geheel kunnen plaatsvinden, wat overeenkomstig
artikel 4:48, eerste lid, grond is om de subsidie in te trekken of te wijzigen. Hetzelfde geldt als duidelijk
is dat niet langer aannemelijk is dat de subsidieontvanger gedurende het restant van subsidieperiode
kan beschikken over het kwalitatief en kwantitatief benodigde personeel en materieel voor de naar
verwachting door hem uit te voeren subsidiabele activiteiten, uitgaande van de prognose en
inhoudelijke uitgangspunten, bedoeld in artikel 6.
Artikel 16. Aanvullende verplichtingen van subsidieontvanger
Met de subsidieverplichtingen kunnen bepaalde werkwijzen en handelingen ‘afgedwongen’ worden, in
die zin dat het verplichtingen zijn waaraan subsidieontvangers zich bij de uitvoering te houden
hebben. Doen zij dat niet, dan lopen ze het risico gekort te worden op hun subsidie (kan tot nihil).
Naast de in artikel 4:37, eerste lid, van de Awb en dit artikel genoemde verplichtingen kunnen
burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 4:38, tweede lid, van de Awb en artikel 12,
tweede lid, van de [citeertitel ASV] bij verleningsbeschikking andere verplichtingen aan de
subsidieontvanger opleggen voor zover deze verplichtingen strekken tot verwezenlijking van het doel
van de subsidie.
Eerste lid
Naast de verplichtingen op grond van de Awb, de [citeertitel ASV] en de andere verplichtingen die uit
deze regeling voortvloeien, rust ingevolge het eerste lid op de subsidieontvanger de verplichting om in
overeenstemming te handelen met de toepasselijke regelgeving (zoals de norm verantwoorde
werktoedeling en de meldcode huiselijk geweld) en de bescheiden die bij de aanvraag zijn
overgelegd. Daarnaast rust op de subsidieontvanger de verplichting het exitplan uit te voeren zodra
daar redelijkerwijs aanleiding toe is en moet de subsidieontvanger aangesloten zijn bij de verwijsindex
en daarvan, in overeenstemming met de met burgemeester en wethouders gemaakte afspraken,
gebruik maken, en is actieve deelname aan [[… (deels) afhankelijk van lokaal gebruik
bijvoorbeeld: veiligheidstafels / wijkteam / regionale overlegtafel / afstemmen met gemeente,
raad voor de kinderbescherming, AMHK/Veilig thuis, CIT)] vereist.
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Tweede, derde en vierde lid
Iedere zes maanden na aanvang van de subsidieperiode, tenzij op grond van het vierde lid bij
verleningsbeschikking een andere termijn is voorgeschreven, verstrekt de subsidieontvanger zo
spoedig mogelijk de in het tweede lid genoemde gegevens aan burgemeester en wethouders.
Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, wordt gebruik gemaakt van een
door burgemeester en wethouders ter beschikking gesteld formulier.
Vijfde lid
Overeenkomstig dit lid moet de subsidieontvanger het onverwijld schriftelijk bij burgemeester en
wethouders melden als de financiële situatie substantieel verslechtert, wat de uitkomst is van de
jaarlijkse controle met betrekking tot het nog voldoen aan het normenkader en bij het ontstaan van
wachtlijsten. Burgemeester en wethouders willen hier onverwijld van op de hoogte gesteld worden,
zodat zij zo nodig zelf onverwijld de benodigde stappen kunnen zetten.
Deze informatieverplichting geldt naast die van artikel 11, eerste lid, van de [citeertitel ASV],
op grond waarvan een subsidieontvanger het onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders
moet melden als het aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. Overeenkomstig artikel 11, tweede lid,
van de [citeertitel ASV] moet een subsidieontvanger bovendien burgemeester en wethouders
onverwijld schriftelijk informeren over:
a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, of beslissingen tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;
d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon,
de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.
Zesde lid
De subsidieontvanger heeft voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders nodig voor
het verrichten van de rechtshandelingen, genoemd in artikel 4:71, eerste lid, onder a tot en met f en h
tot en met j, voor een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor het
aangaan van samenwerkingen met anderen dan de vaste onderaannemers die in het overzicht,
bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder e, zijn aangeduid en voor substantiële wijzigingen van de
bescheiden, genoemd in artikel 12, eerste lid, onder b tot en met g.
Artikel 17. Egalisatiereserve
Eerste lid
Subsidieontvangers moeten een egalisatiereserve vormen. Overeenkomstig artikel 4:72, eerste en
tweede lid, van de Awb komt het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van
de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend hieraan ten gunste onderscheidenlijk ten laste. De
egalisatiereserve werkt zo als een buffer, waarmee tekorten in het ene jaar kunnen worden
opgevangen met overschotten in het andere jaar.
Tweede lid
Het deel van de egalisatiereserve dat is opgebouwd met subsidie mag op grond van deze regeling
uitsluitend worden aangewend voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor subsidie is verleend.
Overeenkomstig artikel 4:72, derde en vierde lid, van de Awb moet de egalisatiereserve voorts zo
hoog rentend en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk worden belegd en wordt de van de
egalisatiereserve genoten rente aan de egalisatiereserve toegevoegd.
Derde lid
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Overeenkomstig artikel 4:72, vijfde lid, van de Awb is bepaald dat als de gesubsidieerde activiteiten
geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt
ingetrokken, de subsidie wordt beëindigd of de rechtspersoon die de subsidie ontving wordt
ontbonden, de subsidieontvanger dan ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig is naar
evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen.
Artikel 18. Subsidievaststelling
De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt
[gedurende de looptijd van de subsidie jaarlijks] uiterlijk ingediend binnen [aantal] weken na het
verstrijken van het kalenderjaar. De aanvraag tot vaststelling van een subsidie voor het uitvoeren van
het exitplan moet uiterlijk [aantal] weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht ingediend
worden (tweede lid). Een aanvraag bevat, in afwijking van artikel 15, tweede lid, van de [citeertitel
ASV] een door een bevoegde functionaris ondertekende bestuursverklaring, een overzicht van de
uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten, het op het betreffende kalenderjaar ziende jaardocument
maatschappelijke verantwoording en een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk
accountant.
Met het oog op bespoediging van de besluitvorming dient voor deze aanvraag ingevolge het
vierde lid een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier te worden gebruikt. Daarmee
wordt zoveel mogelijk bevorderd dat de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van de gegevens die
burgemeester en wethouders nodig hebben om een besluit te nemen.
[Burgemeester en wethouders beslissen binnen [aantal] weken na ontvangst op de aanvraag
tot vaststelling.]
Artikel 19. Afwijken artikel 4, 7, eerste lid, [[8, eerste lid,] [9, eerste lid,] [10, eerste lid,]] en 11
i.h.k.v. zorgdragen voor toereikend aanbod
Met dit artikel wordt voorzien in de mogelijkheid van burgemeester en wethouders om af te wijken van
de bepalingen omtrent de looptijd van de subsidie (artikel 4), het aantal te verlenen subsidies (artikel
7, eerste lid, [[8, eerste lid,] [9, eerste lid,] [10, eerste lid,]]) en de indieningstermijn van de aanvraag
(artikel 11), als zij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor een toereikend
aanbod van gecertificeerde instellingen voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.
Als burgemeester en wethouders van deze afwijkingsbevoegdheid gebruik maken, maken zij
op passende wijze bekend gedurende welke periode aanvragen kunnen worden ingediend, voor
welke subsidiabele activiteiten[, al dan niet enkel uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen [met een licht
verstandelijke beperking EN/OF [… (nader aan te duiden bijzondere doelgroepen)]],] subsidie kan
worden verleend, aan hoeveel aanvragers en volgens welke van de in artikel [7 OF 7 en 8 OF 7 tot en
met [9 OF 10]] opgenomen criteria de aanvragen zullen worden gerangschikt, alles voor zover van
toepassing. Een passende wijze van bekendmaking betekent in ieder geval dat de bekendmaking
tijdig, adequaat en duidelijk is, zodat potentiële gegadigden in staat gesteld worden daar kennis van te
nemen en hun handelen daarop af te stemmen.
Bijlage 1 – Tarieven uitvoeren subsidiabele activiteiten
[… (toelichting op de gekozen producten, tarieven en eenheden)]
[Onder preventie van jeugdbescherming valt de tijdelijke begeleiding, niet zijnde jeugdhulp, die wordt
ingezet om het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te voorkomen
en waarbij door de gecertificeerde instelling geselecteerde of ontwikkelde methoden en interventies
worden gehanteerd.]
[Crisisinterventie bestaat uit het onmiddellijk professioneel handelen dat voor de veiligheid of in
verband met een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren van een jeugdige of
diens ouders noodzakelijk is om verdere schade bij de betrokkenen en hun omgeving te voorkomen.]
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