WAS – WORDT-TABEL VERORDENING JEUGDHULP SCHERPENZEEL
VERGELIJKING OUDE TEKST EN TEKSTVOORSTEL NIEUWE VERORDENING

Was (2014)
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:
a. andere
voorziening:

b. gesprek:
c. hulpvraag:

d. voorliggende
voorziening:

voorziening anders dan in het
kader van de Jeugdwet,
op het gebied van zorg,
onderwijs, maatschappelijke
ondersteuning of werk en
inkomen;
gesprek als bedoeld in artikel
6;
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;
een overige voorziening of
een voorziening, op basis van
een andere wet dan de Wet
jeugdhulp, waarmee aan de
ondersteuningsvraag wordt
tegemoetgekomen;
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Artikel 1 Definities
1.
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Scherpenzeel
b. Algemene (voorliggende) voorziening: jeugdhulpvoorziening op grond van
de wet die rechtstreeks toegankelijk is zonder voorafgaand (diepgaand)
onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken van de jeugdige of
zijn ouders en die bijdragen aan de eigen mogelijkheden, zoals bedoeld in
artikel 6, eerste lid van deze verordening
c.
andere voorziening: wettelijke voorziening anders dan in het kader van de
Jeugdwet, op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke
ondersteuning of werk en inkomen
d. Awb : Algemene wet bestuursrecht
e. familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door
de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot
de sociale omgeving van de jeugdige behoren
f.
gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde
opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van ouders
en/of andere verzorgers of opvoeders
g. hulpvraag: behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan jeugdhulp in
verband met opgroeien, opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet
h. individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden
voorziening als bedoeld in artikel 3, derde lid van deze verordening

e. Individuele
voorziening:

f. melding:

g. overige
voorziening:
h. pgb:

i. wet:
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op de jeugdige of zijn ouders
toegesneden individuele
voorziening als bedoeld in
artikel 2, tweede lid;
melding van een hulpvraag
als bedoeld in artikel 4,
eerste lid;
overige voorziening als
bedoeld in artikel 2, eerste
lid;
persoonsgebonden budget als
bedoeld in artikel 8.1.1 van
de wet;
Jeugdwet.
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jeugdhulpaanbieder: rechtspersoon of natuurlijk persoon die
bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verleent onder
verantwoordelijkheid van de gemeente
j.
onderzoeksverslag: het document waarin de ondersteuningsbehoefte van
de jeugdige en/of zijn ouders is vastgelegd, samen met de doelen
(beoogde resultaten) en hoe deze te bereiken, evenals de bijdragen die
zowel het college als de hulpvrager en zijn sociale netwerk hieraan kunnen
leveren
k. 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
l.
professionele standaard: de beroepscode, de vakinhoudelijke richtlijnen en
de veldnormen, zoals die op de website van het Nederlands Jeugdinstituut
zijn gepubliceerd.
m. wet: Jeugdwet (2015)
Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader
worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, het
Besluit Jeugdwet, de Awb en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
i.

2.

Artikel 2 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het college zorgt ervoor dat jeugdigen en/of hun ouders een beroep kunnen doen op
onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning, waarbij het belang van de jeugdige
uitgangspunt is.
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Artikel 2

Vormen van jeugdhulp

1. Overige voorzieningen zijn beschikbaar in de
vorm van lichte ondersteuning.
2. Individuele voorzieningen zijn beschikbaar in
de vorm van intensieve, specialistische en/of
excluderende ondersteuning.
3. Het college stelt bij nadere regeling vast
welke overige en individuele voorzieningen
op basis van het eerste en tweede lid
beschikbaar zijn.
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Artikel 3 Vormen van jeugdhulp
1.
Het college is verantwoordelijk voor het verstrekken van jeugdhulp in de vorm
van algemene voorzieningen en individuele voorzieningen.
2.
De volgende algemene voorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar:
a. jeugd- en jongerenwerk
b. opvoedondersteuning, informatie en advies
c.
jeugdgezondheidszorg
d. advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling via Veilig
Thuis
e. vertrouwenspersoon jeugdhulp via Stichting Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ)
f.
kindertelefoon
g. peuterspeelzaalwerk
h. activiteiten ter versterking van de pedagogische civil society, zoals
stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de informele netwerken of
steuncontacten tussen ouders en jongeren, die een bijdrage leveren aan
een gezonde en veilige opgroei- en opvoedomgeving
i.
specialistische ondersteuning Jeugd-GGZ via de huisarts
j.
het organiseren van activiteiten in het kader van de week van de
opvoeding en de maand van autisme
k. mantelzorgondersteuning, gericht op opgroeien en opvoeden
m. korte individuele trainingen of andere kortdurende interventies, al dan niet
in groepsverband, die gericht op het creëren van een stabiele opvoed- en
opgroeisituatie
n. ondersteuning en lichte hulp aansluitend bij de onderwijs of kinderopvang,
waarbij ondersteuning voor opvoeders en jeugdigen geboden wordt in
overleg met de school of kinderopvang
o. casemanagement of het voeren van regie: het systematisch coördineren,
afstemmen en volgen van de benodigde hulpverlening aan jeugdigen
en/of gezinnen, waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn
p. vraagverheldering via het (keukentafel)gesprek
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3.
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q. algemeen maatschappelijk werk
De volgende individuele voorzieningen zijn in ieder geval beschikbaar:
a. crisishulp
b. generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
c.
jeugdzorgplus
d. residentiële jeugdhulp en 3-milieus voorzieningen
e. pleegzorg en gezinshuizen
f.
hulp voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
g. specialistische jeugdhulp
h. dagbehandeling
i.
vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt
geboden, indien sprake is van artikel 2.3, tweede lid van de Jeugdwet
j.
jeugdbescherming en Jeugdreclassering
k. gezinsbegeleiding en Individuele begeleiding
l.
dagbesteding
m. kortdurend verblijf
n. gezinsbehandeling en Individuele behandeling
o. ambulante opvoedondersteuning in de thuissituatie
p. diagnostiek
q. kinder- of Buitenschoolse opvang Plus
r.
respijtzorg
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Artikel 3

Toegang jeugdhulp

1. Jeugdigen en ouders kunnen zich
1.
rechtstreeks wenden tot een overige
voorziening.
2. Het college verstrekt een individuele
voorziening bij beschikking:
2.
a. op aanvraag;
b. na een verwijzing van de huisarts,
3.
medisch specialist of jeugdarts, of
c. ambtshalve.
3. In spoedeisende gevallen treft het college zo
spoedig mogelijk een passende tijdelijke
maatregel of vraagt het college een
machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in
hoofdstuk 6 van de wet. Indien de getroffen
maatregel het karakter heeft van een
individuele voorziening, dan stelt het college
de verstrekking achteraf bij beschikking
vast.

Artikel 4

Melding hulpvraag

1. Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag
melden bij het college.
2. Het college bevestigt de ontvangst van een
melding schriftelijk.
3. De artikelen 6 tot en met 9 zijn van
toepassing op een melding die een verzoek
is om een individuele voorziening te treffen.
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Artikel 4 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist,
gecertificeerde instelling of jeugdarts
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de
huisarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling en jeugdarts naar een door
het college gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, als en voor zover deze
jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
2. Het college legt de te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen
daarvan, vast in een beschikking als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.
3. De huisarts, medisch specialist of jeugdarts kunnen jeugdigen of ouders
rechtstreeks verwijzen naar een algemene of andere voorziening.

Artikel 5 Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag
1.
Jeugdigen en/of ouders kunnen een behoefte aan jeugdhulp melden bij het
college. Als de jeugdige en/of zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college
ten behoeve hiervan zorg voor ondersteuning bij het verhelderen van de
ondersteuningsbehoefte.
2.
Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk en wijst de
jeugdige en/of zijn ouders voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te
maken van onafhankelijke cliëntondersteuning en op de mogelijkheid om
binnen zes weken een familiegroepsplan op te stellen. Als de jeugdige en/of
zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college zorg voor ondersteuning bij
het opstellen van een familiegroepsplan.
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3.

4.

Artikel 5 Cliëntondersteuning
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een
beroep kunnen doen op kosteloze
cliëntondersteuning, waarbij het belang van de
cliënt uitgangspunt is.
2. Het college wijst degene die een
ondersteuningsvraag meldt erop dat de cliënt en
zijn mantelzorger gedurende de procedure,
bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, k van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, desgewenst
gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning.

Wordt (2021)
In spoedeisende gevallen beslist het college na een melding onverwijld tot
verstrekking van een tijdelijke individuele voorziening in afwachting van de
uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 6 van deze verordening, en de
aanvraag van de jeugdige en/of zijn ouders of vraagt het college een
machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.
Jeugdigen en/of ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een algemene of
andere voorziening.
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Artikel 7

Het Gesprek

1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen
deskundigen en de jeugdige en/of zijn
ouders en/of leden uit het sociale netwerk,
zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:
a. de behoeften, persoonskenmerken,
voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en
gezinssituatie van de jeugdige en het
probleem of de hulpvraag;
b. het gewenste resultaat van het verzoek
om jeugdhulp;
c. het vermogen van de jeugdige en/of zijn
ouders om zelf of met ondersteuning van
de naaste omgeving een oplossing voor
de hulpvraag te vinden;
d. de mogelijkheden om gebruik te maken
van een andere voorziening;
e. de mogelijkheden om jeugdhulp te
verlenen met gebruikmaking van een
overige voorziening;
f. de mogelijkheden om individuele
voorzieningen te verstrekken;
g. de wijze waarop een mogelijk toe te
kennen individuele voorziening wordt
afgestemd met andere voorzieningen op
het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, of werk
en inkomen;
h. hoe rekening zal worden gehouden met
de godsdienstige gezindheid, de
levensovertuiging en de culturele
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Artikel 6 Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en
voorkeuren
1.
Het college onderzoekt in een gesprek met de jeugdige en/of zijn ouders, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de
melding:
a. de behoeften, persoonskenmerken, en voorkeuren van de jeugdige en/of
zijn ouders, de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige;
b. of sprake is van psychische problemen en stoornissen, psychosociale
problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de
jeugdige,
1°: welke problemen of stoornissen dat zijn;
2°: welke ondersteuning, hulp en zorg naar aard en omvang nodig zijn
voor de jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en
ontwikkelingsniveau, gezond en veilig op te groeien, te groeien naar
zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te
participeren;
3°: of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend
vermogen van de ouders (met gebruikelijke hulp) en de personen die tot
hun sociale omgeving behoren toereikend zijn om zelf de nodige
ondersteuning, hulp en zorg te kunnen bieden, en
4°: voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend
vermogen ontoereikend zijn, de mogelijkheden om met de inzet van een
andere voorziening, algemene (voorliggende) voorziening of individuele
voorziening te voorzien in de nodige ondersteuning, hulp en zorg;
c.
hoe bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp zo goed
mogelijk rekening kan worden gehouden met de godsdienstige gezindheid,
de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en/of
zijn ouders, en
d. indien van toepassing, hoe de toekenning van een individuele voorziening
zo goed mogelijk kan worden afgestemd met andere voorzieningen op het
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achtergrond van de jeugdige en/of zijn
ouders, en
i. de mogelijkheden om te kiezen voor de
verstrekking van een pgb, waarbij de
jeugdige en/of zijn ouders in begrijpelijke
bewoordingen worden ingelicht over de
gevolgen en de voorwaarden van die
keuze.
2. Als de jeugdige en zijn ouders een
familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1
van de wet hebben opgesteld, betrekt het
college dat als eerste bij het onderzoek,
bedoeld in het eerste lid.
3. Het college informeert de jeugdige en/of zijn
ouders en/of de leden uit het sociale netwerk
over de gang van zaken bij het gesprek, hun
rechten en plichten, de vervolgprocedure en
de wijze van verwerking van hun
persoonsgegevens.
4. Het college kan in overleg met de jeugdige
en/of zijn ouders afzien van een gesprek.

2.

3.

4.
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gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en
inkomen.
Het college informeert de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk
vertegenwoordiger over de gang van zaken bij het onderzoek, hun rechten en
plichten en de vervolgprocedure.
Bij het onderzoek wordt aan de jeugdige en/of zijn ouders medegedeeld welke
mogelijkheden bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een Pgb. De
jeugdige en/of zijn ouder wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de
gevolgen van die keuze.
De jeugdige en/of zijn ouders verschaffen het college de gegevens en
bescheiden die voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de
beschikking kunnen krijgen.

Artikel 7 Identificatie
Bij het onderzoek stelt het college de identiteit van de jeugdige en zijn ouders vast
aan de hand van een door hen ter inzage verstrekt document als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht.
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Artikel 8

Verslag

1. Het college zorgt voor schriftelijke
verslaglegging van het onderzoek, bedoeld in
artikel 6.
2. Binnen de hiervoor in de wet geldende
termijn verstrekt het college aan de jeugdige
en/of zijn ouders een verslag van de
uitkomsten van het onderzoek, tenzij zij
hebben meegedeeld dit niet te wensen.
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de
jeugdige en/of zijn ouders worden aan het
verslag toegevoegd.
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Artikel 8 Onderzoeksverslag
Het college verstrekt aan de jeugdige en/of zijn ouders een schriftelijke weergave
van de uitkomsten van het onderzoek (het onderzoeksverslag), dit is het
hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet. Het onderzoeksverslag
wordt binnen zes weken na de melding opgesteld. Opmerkingen of latere
aanvullingen van de jeugdige en/of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd.

Artikel 9 Deskundig oordeel en advies
Het college wint een specifiek deskundig oordeel en advies in, als het onderzoek of
de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
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Artikel 9

Aanvraag

1. Jeugdigen en/of ouders kunnen een
aanvraag om een individuele voorziening
schriftelijk indienen bij het college.
2. Het college kan een ondertekend verslag van
het gesprek of een familiegroepsplan
aanmerken als aanvraag als de jeugdige
en/of zijn ouders dat op het verslag of het
familiegroepsplan hebben aangegeven.

Artikel 10 Criteria voor een individuele
voorziening
1. Het college neemt het verslag van het
gesprek als uitgangspunt voor de
beoordeling van een aanvraag om een
individuele voorziening.
2. Een jeugdige en/of zijn ouders komt voor
een individuele voorziening in aanmerking
als:
a. het noodzakelijk is,
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Artikel 10 Aanvraag
1.
Jeugdigen en/of ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening
schriftelijk of digitaal indienen bij het college. Een aanvraag wordt ingediend
door middel van:
a. een door de jeugdige en/of zijn ouders ondertekend onderzoeksverslag als
bedoeld in artikel 8 van deze verordening, of
b. een ondertekend familiegroepsplan.
2.
De voorziening wordt toegekend met ingang van de datum waarop de
hulpvraag is gemeld bij de gemeente of huisarts/medisch
specialist/gecertificeerde instelling/jeugdarts of met ingang waarop de
voorziening na datum melding wordt ingezet. De voorziening kan met
terugwerkende kracht worden toegekend indien de noodzaak en de
passendheid van de voorziening nog is vast te stellen.
3.
In afwijking van het derde lid kan geen voorziening met terugwerkende kracht
worden toegekend, indien het hulptraject reeds is afgerond en de hulp niet
langer noodzakelijk is, tenzij het hulptraject is ingezet na verwijzing van de
huisarts medisch specialist/gecertificeerde instelling/jeugdarts.
4.
Het college legt het verlenen dan wel afwijzen van een individuele voorziening
vast in een beschikking als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.
5.
Het college geeft de beschikking binnen 2 weken na ontvangst van de
aanvraag.
Artikel 11 Criteria voor de verstrekking van een individuele voorziening
1.
Het college neemt het onderzoeksverslag als uitgangspunt voor de beoordeling
van een aanvraag om een individuele voorziening.
2.
Binnen de kaders van de wet en deze verordening kan een individuele
voorziening worden verstrekt wanneer door het college is vastgesteld dat:
a. inzet van jeugdhulp noodzakelijk is gezien de aard en ernst van de
hulpvraag;
b. de jeugdige met eigen mogelijkheden, of met inzet van zijn ouders,
andere personen uit het eigen netwerk, vrijwilligers of gebruikelijke hulp,
geen afdoende oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag;
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1°. om de zelfredzaamheid of
participatiemogelijkheden van de
jeugdige te versterken, te stabiliseren of
te behoeden voor achteruitgang en het
college ook mogelijkheden aanwezig acht
dat de jeugdige met de individuele
voorziening zo lang mogelijk in de eigen
leefomgeving kan blijven, of
2°. om de jeugdige beschermd te laten
wonen of opvang te bieden en
b. er geen of onvoldoende mogelijkheden
zijn om in de behoefte aan ondersteuning
te voorzien door de versterking van de
eigen kracht van de jeugdige en/of zijn
ouders, met gebruikelijke hulp en
medische zorg, mantelzorg of hulp vanuit
het sociaal netwerk, de inzet van
algemeen gebruikelijke of voorliggende
voorzieningen.
3. Als een individuele voorziening noodzakelijk
is, verstrekt het college de goedkoopst
adequate voorziening.
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algemene of andere (voorliggende) voorzieningen in de betreffende
situatie niet afdoende blijken.
Het college verstrekt een individuele voorziening als een verwijzing zoals
bedoeld in artikel 4, eerste lid, is afgegeven en de jeugdhulpaanbieder na een
onderzoek overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, eerste lid onder a. tot en
met d. van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is;
Het college kan afwijken van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder als
bedoeld in lid 3, indien dit oordeel niet voldoet aan het bepaalde in het derde
lid of de professionele standaard.
Het college kan in uitvoeringsregels nadere regels opstellen ter uitvoering van
het bepaalde in het tweede lid onder b. van dit artikel.

c.
3.

4.

5.
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Artikel 11 Inhoud beschikking
1. Bij het verstrekken van een individuele
voorziening in natura wordt in de
beschikking in ieder geval vastgelegd:
a. welke de te verstrekken voorziening is en
wat het beoogde resultaat daarvan is;
b. wat de ingangsdatum en, indien aan de
orde, duur van de verstrekking is; en
c. hoe de voorziening wordt verstrekt.
d. hoe bezwaar kan worden gemaakt.
2. Bij het verstrekken van een individuele
voorziening in de vorm van een pgb wordt in
de beschikking in ieder geval vastgelegd:
a. voor welk resultaat het pgb wordt
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 duur is van de verstrekking
waarvoor het pgb is bedoeld, en
e. de wijze van verantwoording van de
besteding van het pgb.
f. hoe bezwaar kan worden gemaakt;
3. Bij het verstrekken van een individuele
voorziening wordt in de beschikking tevens
de met de jeugdige en/of zijn ouders
gemaakte afspraken vastgelegd.

Wordt (2021)
Artikel 12 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, worden de gemaakte afspraken met de jeugdige en/of
zijn ouders vastgelegd en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar tegen
de beschikking kan worden gemaakt.
2.
Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in
ieder geval vastgelegd:
a. welke individuele voorziening verstrekt wordt en wat het beoogde
resultaat daarvan is;
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
c.
de geldigheidsduur van de beschikking;
d. hoe de voorziening wordt verstrekt, indien van toepassing, en
e. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn, indien van
toepassing.
f.
dat een verzoek om verlenging van de voorziening tijdig dient te worden
aangevraagd door de jeugdige en/of ouders.
3.
Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een Pgb wordt in de
beschikking in ieder geval vastgelegd:
a. Welke individuele voorziening wordt verstrekt en wat het beoogde
resultaat daarvan is;
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 duur is van de verstrekking van het Pgb , en
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het Pgb
f.
dat een verzoek om verlenging van de voorziening tijdig dient te worden
aangevraagd door de jeugdige en/of ouders.
4.
Bij aanwezigheid van een onderzoeksverslag, familiegroepsplan en/of
budgetplan maken deze onderdeel uit van de beschikking. In deze plannen
kunnen de aspecten als genoemd in lid 1 tot en met lid 3 worden opgenomen.
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Artikel 12 Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in
overeenstemming met artikel 8.1.1. van de
wet.
2. Onverminderd artikel 8.1.1., tweede en
vierde lid, van de wet verstrekt het college
geen pgb voor zover de aanvraag betrekking
heeft op kosten die de belanghebbende
voorafgaand aan de indiening van de
aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na
te gaan of de ingekochte voorziening
noodzakelijk was.
3. De hoogte van een pgb:
a. wordt vastgesteld aan de hand van een
door de cliënt opgesteld plan over de
besteding van het pgb;
b. wordt berekend op basis van een prijs of
tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd
dat het pgb toereikend is om veilige,
doeltreffende en kwalitatief goede
diensten of andere maatregelen die tot
de individuele voorziening behoren, van
derden te betrekken;
c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van
de in de betreffende situatie goedkoopst
adequate in de jeugdhulpregio FoodValley
beschikbare individuele voorziening in
natura;
4. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt,
kan de jeugdhulp onder de volgende
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Artikel 13 Aanvullende voorwaarden voor Pgb
1.
Het college verstrekt een Pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de
wet.
2.
Op de aanvraag voor een individuele voorziening in de vorm van een Pgb zijn
de voorwaarden omtrent individuele voorzieningen, zoals beschreven in deze
verordening en de wet, van toepassing.
3.
Nadat de hulpvraag of de ondersteuningsbehoefte is vastgesteld, wordt een
aanvraag voor een individuele voorziening in de vorm van een Pgb door de
jeugdige en/of zijn ouders ingediend bij het college op een ter beschikking
gesteld format, waarin is opgenomen:
a. welke jeugdhulp de jeugdige en/of zijn ouders gezien de hulpvraag willen
inkopen met het Pgb en wat het beoogde resultaat is;
b. indien van toepassing: op welke wijze het beoogde resultaat bijdraagt aan
de doelen die in het familiegroepsplan beschreven staan;
c.
op welke wijze de jeugdige en/of zijn ouders de aan het Pgb verbonden
taken op verantwoorde wijze uitvoeren, dan wel wie hiertoe is
gemachtigd;
d. waarom de jeugdige en/of zijn ouders de jeugdhulp “in natura” niet
passend vinden;
e. op welke wijze de kwaliteit van de jeugdhulp is gewaarborgd;
f.
een afschrift van een actuele Verklaring omtrent het Gedrag (VOG);
g. een onderbouwde begroting.
4.
Het college stelt de benodigde omvang van de individuele voorziening in uren
of dagdelen vast aan de hand van de door de jeugdige en/of zijn ouders
ingediende aanvraag als bedoeld in het derde lid.
5.
Een Pgb kan alleen worden aangewend voor de in de aanvraag beschreven
vorm, duur en omvang van de jeugdhulp. Het college kan voorts een aanvraag
voor de volgende kosten weigeren:
a. voor zover het Pgb is bedoeld of wordt gebruikt voor de betaling van
tussenpersonen of belangenbehartigers;
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voorwaarden betrekken van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk als,
a. de ondersteuningsbehoefte de
gebruikelijke hulp overstijgt,
b. die persoon hiervoor een tarief hanteert
dat niet hoger is dan het bij de uitvoering
van de Wet langdurige zorg gangbare
tarief voor informele hulpverlener, in
aanmerking genomen dat de persoon die
de werkzaamheden verricht 23 jaar of
ouder is. Voor een persoon jonger dan 23
jaar wordt het tarief bepaald op grond
van het minimum(jeugd)loon.
c. die persoon gemotiveerd heeft
aangegeven dat kwaliteit kan worden
geboden en dat de zorg aan de jeugdige
voor hem/haar niet tot overbelasting
leidt,
d. tussenpersonen en belangenbehartigers
niet uit het pgb worden betaald.
5. Van het bedrag per kalenderjaar van een
pgb is 1,5% verantwoordingsvrij met een
minimum van € 250,- en een maximum van
€ 1.250,-. Bij een pgb afgegeven in de loop
van een kalenderjaar wordt het
verantwoordingsvrije bedrag naar rato
omgerekend.
6. Indien de kosten van de door de jeugdige
en/of zijn ouder(s) beoogde individuele
voorziening uitstijgen boven de kostprijs van
de naar het oordeel van het college adequate
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voor zover het Pgb is bedoeld of wordt gebruikt voor begeleidings-,
administratie-, of beheerkosten in verband met het Pgb;
c.
voor zover het Pgb is bedoeld of wordt gebruikt voor andere kosten dan
het leveren van de benodigde hulp. Onder andere kosten wordt o.a.
verstaan reis- en verblijfskosten voor zorgverleners, kosten voor
feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering;
d. voor zover het Pgb is bedoeld voor vervoer door het eigen sociale netwerk,
waarbij wel een beoordeling kan plaatsvinden voor een Pgb voor de
kilometervergoeding op grond van artikel 13 lid 5 van deze verordening;
Het college kent een Pgb voor niet-professionele zorg vanuit het sociale
netwerk alleen toe:
a. indien de jeugdige en/of zijn ouders motiveert waarom dit tot een gelijk of
beter resultaat leidt dan de inzet van een professionele zorgverlener;
b. indien de ondersteuningsbehoefte de gebruikelijke hulp overstijgt;
c.
indien de persoon uit het sociale netwerk die de zorg verleent heeft
aangegeven dat de zorg aan de jeugdige en/of zijn ouders voor hem niet
leidt tot overbelasting;
d. voor zover door het college professionele hulp niet noodzakelijk wordt
geacht.
Het college kan in uitvoeringsregels nadere regels opstellen ter uitvoering van
de bepalingen genoemd in dit artikel.
b.

6.

7.

Artikel 14 De hoogte van het Pgb
1.
De omvang van het Pgb bedraagt nooit meer dan de tegenwaarde van de in de
betreffende situatie goedkoopst adequate in de jeugdhulpregio FoodValley te
verstrekken voorziening in natura.
2.
De hoogte van het Pgb wordt berekend aan de hand van de benodigde omvang
van de individuele voorziening in uren of dagdelen maal het tarief of prijs:

Was (2014)
individuele voorziening in natura, dienen de
jeugdige en/of zijn ouder(s) het verschil zelf
te bekostigen.
7. Het pgb wordt bruto verstrekt met
inachtneming van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag en is inclusief de
kosten die de budgethouder overeenkomt
voor een eenmalige uitkering, een
feestdagenuitkering, reiskosten of de kosten
van uitstapjes.
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waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het budget de jeugdige en/of zijn
ouders in staat stelt tijdig kwalitatief goede jeugdhulp van derden te
betrekken, en
b. waarbij rekening is gehouden met redelijke overheadkosten van derden
van wie de jeugdige en/of zijn ouders de jeugdhulp willen betrekken, en
c.
waarbij, voor zover van toepassing, rekening is gehouden met de in het
vierde lid gestelde voorwaarden betreffende het tarief onder welke de
jeugdige of zijn ouders de mogelijkheid heeft om de betreffende
jeugdhulp te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale
netwerk, en
Indien het Pgb is gebaseerd op een uurtarief, wordt onderscheid gemaakt in:
a. het professionele tarief voor degene die voldoet aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in de deelovereenkomsten van de jeugdhulpregio
FoodValley, is gebaseerd op het tarief van zorg in natura minus 15%
overheadkosten, tenzij met inachtneming van het bepaalde in het eerste
lid van dit artikel het tarief in het individuele geval niet toereikend is;
b. het professionele tarief voor degene die niet voldoet aan de voorwaarden
in de deelovereenkomsten van de jeugdhulpregio FoodValley, maar wel
volgens de voor de jeugdhulp gebruikelijke professionele standaard werkt,
bedraagt 60% van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate
individuele voorziening in natura.
c.
het tarief van een niet-professional uit het sociale netwerk voor het
verlenen van begeleiding bedraagt maximaal het op grond van de Wet
langdurige zorg geldende uurtarief voor hulp van niet-professionele
zorgverleners. Het wettelijke minimum loon inclusief vakantietoeslag en
vakantie-uren is de ondergrens.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid onder c., kan de hoogte van het
Pgb voor informele hulp gelijk zijn aan de maximale hoogte van de
tegemoetkoming per kalendermaand voor een hulp uit het sociaal netwerk,
zoals opgenomen in artikel 8ab van de Regeling Jeugdwet, tenzij op basis van
a.

3.

4.
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het budgetplan van de jeugdige en/of ouders kan worden volstaan met een
lagere tegemoetkoming.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Onder vervoerskosten als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder i. van deze
Verordening vallen de werkelijke reiskosten op basis van het tarief van het
Openbaar Vervoer, dan wel bij eigen vervoer tegen een kilometervergoeding
per kilometer conform de richtlijnen van de Reisregeling Binnenland. Bij de
bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de kortste
route (per auto) overeenkomstig de routeplanner van Google Maps.
Het tarief op basis waarvan het Pgb is berekend, blijft in stand zolang de
toekenning geldig is.
Van het bedrag per kalenderjaar van een Pgb is 1,5% verantwoordingsvrij met
een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.250,-. Bij een Pgb
afgegeven in de loop van een kalenderjaar wordt het verantwoordingsvrije
bedrag naar rato omgerekend.
Indien de kosten van de door de jeugdige en/of zijn ouder(s) beoogde
individuele voorziening uitstijgen boven de kostprijs van de naar het oordeel
van het college adequate individuele voorziening in natura, dienen de jeugdige
en/of zijn ouder(s) het verschil zelf te bekostigen.
Het Pgb wordt bruto verstrekt met inachtneming van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag en is inclusief de eventuele kosten voor een
eenmalige uitkering, een feestdagenuitkering, reiskosten of de kosten van
uitstapjes.
Het college kan in uitvoeringsregels nadere regels opstellen ter uitvoering van
het bepaalde in dit artikel.
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Artikel 13 Voorkoming en bestrijding
ten onrechte ontvangen
maatwerkvoorzieningen en pgb’s en
misbruik of oneigenlijk gebruik van de
Jeugdwet
1. Het college informeert jeugdigen of zijn
ouders 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
een jeugdige of zijn ouders op verzoek of
onverwijld uit eigen beweging aan het
college mededeling van alle feiten en
omstandigheden, waarvan hun redelijkerwijs
duidelijk moet zijn dat deze aanleiding
kunnen zijn tot heroverweging van een
beslissing aangaande een individuele
voorziening.
3. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan
het college een beslissing aangaande een
individuele voorziening herzien dan wel
intrekken als het college vaststelt dat:
a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of
onvolledige gegevens hebben verstrekt
en de verstrekking van juiste of volledige
gegevens tot een andere beslissing zou
hebben geleid;
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Artikel 15 Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen individuele
voorzieningen en Pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet
1.
Het college informeert 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 het
daarmee samenhangende Pgb zijn aangewezen;
c.
de individuele voorziening of het Pgb niet meer toereikend is te achten;
d. de jeugdige langer dan twee maanden verblijft in een instelling als bedoeld
in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, of
e. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden die zijn
verbonden aan de individuele voorziening of het Pgb.
f.
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
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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 van de individuele
voorziening of het pgb, of
e. de jeugdige of zijn ouders de individuele
voorziening of het pgb niet of voor een
ander doel gebruiken dan waarvoor het is
bestemd.
4. Als het college een beslissing op grond van
het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en
de verstrekking van de onjuiste of
onvolledige gegevens opzettelijk heeft
plaatsgevonden, kan het college van degene
die opzettelijk onjuiste of onvolledige
gegevens heeft verschaft geheel of
gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de
ten onrechte genoten individuele voorziening
of het ten onrechte genoten pgb.
5. 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.
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plaatsgevonden.
Als het college een beslissing op grond van het derde lid, onder a, heeft
ingetrokken, kan het college bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk het ten
onrechte genoten Pgb invorderen.
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Artikel 13a Opschorting betaling uit het
pgb
Het college kan de Sociale Verzekeringsbank
gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een
geheel of gedeeltelijke opschorting van ten
hoogste dertien weken van betalingen uit het
pgb als er ten aanzien van een jeugdige en/of
diens ouders een ernstig vermoeden is gerezen
dat er sprake is van een omstandigheid als
bedoeld in artikel 8.1.2, eerste lid van de wet.

Artikel 13b Onderzoek naar kwaliteit en
recht- en doelmatigheid individuele
voorzieningen en pgb’s
Het college kan periodiek, al dan niet
steekproefsgewijs, het gebruik van
maatwerkvoorzieningen en pgb’s onderzoeken
met het oog op de beoordeling van de kwaliteit
en de rechtmatigheid daarvan.

Artikel 14 Verhouding prijs en
kwaliteit aanbieders jeugdhulp en
uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering
Het college houdt in het belang van een goede
prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van

Wordt (2021)
Artikel 16 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 13, derde lid, onder d.
3.
Het college stelt de persoon aan wie het Pgb is verstrekt schriftelijk op de
hoogte van een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid.
Artikel 17 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 18 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en
uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de
vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp
of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, 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
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de tarieven die het hanteert voor door derden te
leveren jeugdhulp of uit te voeren
kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering, 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
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van nonproductiviteit van het personeel als gevolg
van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
e. kosten voor bijscholing van het personeel.

c.
d.
e.
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van de functie;
een redelijke toeslag voor overheadkosten;
een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het
personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
de kosten voor bijscholing van het personeel.
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Artikel 15 Vertrouwenspersoon
1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen,
ouders en pleegouders een beroep kunnen
doen op een onafhankelijke
vertrouwenspersoon
2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop
dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan
door een onafhankelijke
vertrouwenspersoon.

Artikel 16 Klachtregeling
Het college stelt binnen de door de raad
vastgestelde kaders een regeling op voor
mediation en second opinion alsmede de
afhandeling van klachten van jeugdigen en
ouders die betrekking hebben op de wijze van
afhandeling van meldingen en aanvragen als
bedoeld in deze verordening.

Artikel 17 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.

Artikel 19 Klachtregeling
Het college stelt binnen de door de raad vastgestelde kaders een regeling op voor
mediation en second opinion alsmede 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 20 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 ondersteuning.
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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 ondersteuning.
3. Het college stelt nadere regels vast ter
uitvoering van het tweede en derde lid.

Artikel 18 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten
gunste van de cliënt afwijken van deze
verordening als toepassing daarvan leidt tot een
onaanvaardbare situatie.

Artikel 19 Intrekking,
inwerkingtreding en citeertitel
1. De Verordening jeugdhulp 2017 van 13 april
2017 wordt ingetrokken.
2. Deze verordening treedt in werking met
ingang van 1 maart 2018.
3. Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening jeugdhulp 2018.

Scherpenzeel, 27 oktober 2020
Afdeling Gemeentewinkel
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Artikel 21 Hardheidsclausule
1.
In gevallen betreffende de uitvoering van deze verordening waarin
deze verordening niet voorziet, beslist het college.
2.
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn
ouders afwijken van deze verordening als toepassing daarvan leidt tot een
onaanvaardbare situatie.
Artikel 22 Intrekken oude verordening
De Verordening jeugdhulp 2018 wordt ingetrokken.
Artikel 23 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp
Scherpenzeel 2021.

