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Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad besluit: 

de Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 
van de Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2015; 
dit besluit in werking te laten treden op 1 april 2018 en bekend te maken via de 
gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties; 
kennis te nemen van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen 2018. 

Samenvatting 

De voorliggende nieuwe Verordening en de door het college vast te stellen Nadere regels zijn een 
actualisatie van de huidige Verordening en de huidige Nadere regels jeugdhulp, beide uit 2015. De nieuwe 
teksten zijn gebaseerd op voorbeelddocumenten en op veranderde inzichten in de delegatie van 
bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet in casu uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). 
Uit die uitspraken blijkt in elk geval dat delegatie aan het college niet is toegestaan voor wat betreft de 
wijze waarop de hoogte van het pgb-tarief wordt vastgesteld. Ook zijn enkele veranderingen in de 
Jeugdwet en voortschrijdend inzicht naar aanleiding van de dagelijkse praktijk verwerkt. 

Tevens is een omissie in de huidige Verordening hersteld door artikelen op te nemen over afstemming 
van jeugdhulpvoorzieningen met enkele andere voorzieningen. Ook is in de Verordening een bepaling 
opgenomen over toezicht. 

B&W-besluit d.d.: 16 januari 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Met de komst van de Jeugdwet is een aantal voorbeelddocumenten verschenen, op basis waarvan 
gemeenten hun Verordeningen en Nadere regels konden maken. 
In afstemming met uw raad is toen gekozen voor een Verordening zoveel mogelijk op hoofdlijnen met 
daarbij een aantal delegatiebepalingen. De meer gedetailleerde regelgeving kon door het college in de 
Nadere regels worden gedaan. Deze werkwijze blijkt nu niet helemaal overeenkomstig de wet te zijn. 
Uitspraken van de CRvB geven dat nu aan. De nieuwe Verordening bevat daarom een aantal zaken dat op 
dit moment (deels) is geregeld in de Nadere regels maar dus thuishoort in de Verordening. Deze nieuwe 
inzichten zijn nu verwerkt. 
Dit raadsvoorstel voorziet erin dat de regelgeving en de uitvoering van de Jeugdwet op basis van het 
voorgaande per 1 april 2018 voldoet aan alle (juridische) vereisten. 
Daarnaast zijn de Verordening en de Nadere regels waar nodig afgestemd op ontwikkelingen in en wensen 
uit de dagelijkse praktijk, met name de WIJ. 

Kader 

het juridisch kader wordt gevormd door de Jeugdwet (artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid); 
beleids- en uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015; 
de Verordening jeugdhulp en de Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen, beide uit 2015; 
de uitspraken in twee Wmo-zaken van de CRvB over de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college. 

Argumenten en afwegingen 

Het voorstel voorziet in intrekking van de huidige Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2015 en de 
vaststelling van een - nieuwe - Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018. We hebben gekozen 
voor een nieuwe Verordening in plaats van een wijzigingsverordening vanwege het grote aantal - soms 
kleinere - wijzigingen. De belangrijkste onderdelen worden hier besproken. 

Formele en informele ondersteuning 
In de begripsomschrijving zijn de termen informele en formele ondersteuning opgenomen. Deze stonden in 
de Nadere regels, maar krijgen nu een plaats in de Verordening. De toelichtingen zijn gelijktijdig 
meeverhuisd. 

Pab-tarieven 
Voor de jeugdhulp is het belangrijk dat er goede indicaties worden afgegeven en dat jeugdigen/ouders 
desgewenst recht hebben op een pgb waarmee zij passende jeugdhulp kunnen inkopen. Dat lukt normaliter 
met een pbg-tarief, dat gebaseerd is op de geldende zin-tarieven. 

De uitspraken (in twee Wmo-zaken) van de CRvB van 18 mei 2016 en 17 mei 2017 hebben betrekking op de 
vraag of de raad dan wel het college bevoegd is om de wijze waarop de hoogte van pgb-tarieven wordt 
bepaald, vast te stellen. Uit die uitspraken blijkt in elk geval dat delegatie aan het college in dit geval niet is 
toegestaan. De grondslag voor de berekening van de hoogte van een pgb en de uitwerking daarvan zijn 
daarom nu beide opgenomen in de Verordening. 

Het meest voor de hand ligt om de hoogte van de pgb-tarieven te baseren op de zin-tarieven jeugdhulp. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de tarieven die resulteerden uit de door het RIGG voor 2018 gehanteerde 
inschrijfprocedure. Dit is op dit moment de meest transparante berekeningsmethode en aan de inwoners 
het best uit te leggen. 

Aanbieders van jeugdhulp die zich met een pgb laten uitbetalen kunnen inmiddels op de hoogte zijn van de 
nieuwe zin-tarieven 2018 (RIGG). Het is ook aan de aanbieders het best uit te leggen dat die zin-tarieven als 
basis dienen voor de berekeningswijze van de nieuwe pgb-tarieven. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Als je een lager tarief zou hanteren, is het risico dat daardoor meer maatwerk-pgb's moeten worden 
afgegeven reëel. Een maatwerk-pgb is een pgb waarbij naar boven wordt afgeweken van de 
standaardtarieven. 

We hebben drie scenario's onderzocht. Bij twee daarvan zijn de zin-tarieven het uitgangspunt. Daarnaast is 
er een scenario onderzocht dat gebaseerd is op de AWBZ-tarieven 2014. Dit scenario vinden wij niet 
houdbaar omdat de AWBZ drie jaar geleden is afgeschaft en in dit scenario geen relatie meer bestaat 
tussen deze tarieven en de werkelijke zorgkosten. Van de beide overige scenario's hebben we het in 
financieel opzicht het minst ongunstige gekozen. Deze keuze hebben wij op onderstaande wijze in de 
verordening verwerkt. 

In de Verordening wordt in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen een tarief voor formele 
ondersteuning en een tarief voor informele ondersteuning. Voor de definitie van deze twee vormen van 
ondersteuning wordt verwezen naar artikel 1 van de Verordening. We kiezen voor de vaststelling van de 
hoogte van het formele tarief voor een percentage van het rekenkundig gemiddelde van de zin-tarieven 
waarvoor jeugdhulpaanbieders voor die betreffende categorie voor 2018 hebben ingeschreven. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de tarieven zoals die resulteerden uit een door het Regionaal Inkoopbureau Groninger 
Gemeenten (RIGG) voor 2018 gehanteerde inschrijfprocedure. 

In 2018 worden voor het eerst ook tarieven opgenomen voor specialistische begeleiding. Hiermee sluiten 
we beter aan bij de dagelijkse praktijk. 

Formele ondersteuning is vanaf nu onderverdeeld in zes categorieën (productgroepen). Het gaat om: 
1. persoonlijke verzorging; 
2. begeleiding individueel/gezin; 
3. specialistische begeleiding individueel/gezin; 
4. begeleiding groep; 
5. specialistische begeleiding groep en 
6. verblijf/logeren. 

Daarnaast is een afzonderlijke categorie voor vervoer opgenomen. 

Voor de zes categorieën formele ondersteuning is het tarief bepaald op 70% van bovenbedoelde zin
tarieven 2018. Het gekozen percentage houdt verband met het feit dat er geen kosten van ondersteunend 
personeel, zoals bijvoorbeeld administratief en bemiddelend personeel, en andere overheadkosten zijn. 
Daar is een pgb ook niet voor bedoeld. Dat is in lijn met artikel 10 lid 3 van de Nadere regels. Dit percentage 
ligt in lijn met het beeld dat onderzoeken (o.a. Berenschot 2013, KPMG 2014) naar de hoogte van 
overheadpercentages in de sectoren Wmo en jeugdhulp in de voorbije jaren te zien hebben gegeven. 
Waarbij we opmerken dat het percentage van 70% in vergelijking met andere gemeenten aan de onderkant 
zit. 

Voor de categorie vervoer sluiten we aan bij de Wmo-tarieven. 

Als basis voor de tarieven is - zoals gezegd - in de eerste plaats een keuze gemaakt voor de zes meest 
voorkomende soorten jeugdhulp (productgroepen). Voor elk van deze soorten is bepaald wat het 
gemiddelde zin-tarief is. 

We hebben in de nieuwe tabellen de tariefdifferiëntatie op basis van de omvang van de geïndiceerde 
jeugdhulp losgelaten omdat die differentiatie werd ingegeven door de gedachte dat er een verband zou 
bestaan tussen de duur van de jeugdhulp en de zwaarte ervan. In de praktijk is van een dergelijk verband 
niet gebleken. 



In onderstaande tabel staat een overzicht van de pgb-tarieven voor 2018. Dit zijn de tarieven die zijn 
opgenomen in (de bijlage bij) de Verordening. 

PGB tarieven jeugdhulp eenheid 
Tarief formele 
ondersteuning 

nieuw 

Ta rief formele 
ondersteuning 

oud 

Tarief informele 
ondersteuning 

ongewijzigd 
Begeleiding individueel/gezin uur € 38,51 €31,16-€34,02 € 15,55 

Specialistische begeleiding individueel/gezin uur € 50,68 €31,16-€34,02 € 15,55 

Persoonlijke verzorging uur € 36,40 €23,48-€25,63 € 15,55 

Begeleiding groep dagdeel € 39,45 €38,50-€42,08 € 15,55 

Specialistische begeleiding groep dagdeel € 50,45 € 38,50 - € 42,08 € 15,55 

Verblijf/logeren etmaal € 83,05 € 91,80 €23,33 

Vervoer (retour) stuk €5,38 €5,38 € 2,70 *) 

*): In de oude tabel is geen afzonderlijke productgroep vervoer opgenomen. 

Het vermelde tarief voor vervoer is afgeleid uit de tarieven begeleiding groep inclusief resp. exclusief 
vervoer. 

Het informele tarief is in de Verordening vastgelegd en bedraagt op dit moment € 15,55. Dit tarief wijkt af 
van het informele Wmo-tarief dat onlangs voor de meeste producten is verhoogd naar € 20,-. Die € 20,- is 
geënt op het tarief dat geldt bij de Wet landurige zorg. Zo'n verhoging kan een verschuiving van formele 
naar (goedkopere) informele hulp tot gevolg hebben. Dat zou dan kunnen leiden tot een matiging van de 
kostenontwikkeling. Op dit moment valt daar echter nog niets over te zeggen. 
Zonder bovenstaand effect zal een ophoging van het informele tarief jeugdhulp van € 15,55 naar € 20,-
voor de gemeente tot een kostenverhoging van circa € 300.000,- op jaarbasis leiden. 
Het tarief van € 15,55 is ruim 150% van het wettelijk minimumloon. Haast alle informele jeugdhulp wordt 
gegeven door ouders en/of pleegouders en voogden. Wij vinden het niet noodzakelijk om de beloning en 
het daarop te baseren informele tarief hoger te laten zijn dan € 15,55. Hoewel de niet gebruikelijke 
jeugdhulp ook van behoorlijke zwaarte en omvang kan zijn, ligt die toch meer in de sfeer van de relatie 
ouder-kind dan wanneer het gaat om Wmo-hulp waar sprake is van onderlinge zorg tussen volwassenen. 

Zolang het eerdergenoemde effect op de kosten voor de Wmo niet zichtbaar is, adviseren wij daarom om 
ten aanzien van de jeugdhulp het informele tarief toch op € 15,55 te handhaven. 

Indexering 
Het college kan de tarieven voor formele en informele ondersteuning jaarlijks indexeren. Welke index 
daarvoor wordt gebruikt, kan door het college per voorziening worden bepaald. 

Afstemming met andere jeugdhulpvoorzieningen 
In de huidige Verordening is de afstemming van de jeugdhulpvoorzieningen met andere voorzieningen nog 
niet geregeld. Dit was een omissie. Met dit voorstel herstellen we dit. Het gaat om de afstemming van 
jeugdhulpvoorzieningen met gecertificeerde instellingen, het justitiedomein, voorschoolse voorzieningen. 
Veilig Thuis (de opvolger van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld), het onderwijs en Wmo-
voorzieningen. We sluiten hiermee aan bij de verschenen voorbeelddocumenten. In de artikelsgewijze 
toelichting geven we aan hoe we deze afstemming in de dagelijkse praktijk vorm hebben gegeven. 

Ouderbijdragen 
De Jeugdwet kent geen ouderbijdragen meer. We hebben de Verordening en de Nadere regels inclusief de 
toelichtingen op deze stukken hiermee in overeenstemming gebracht. 

Toekenning met terugwerkende kracht 
In de Verordening is een bepaling over terugwerkende kracht opgenomen (artikel 9, lid 2). Het gaat hier om 
de situatie dat achteraf een vergoeding voor jeugdhulp wordt aangevraagd, terwijl de behandeling of hulp 
inmiddels is gestopt. 



Gebruikeliike hulp 
Het begrip gebruikelijke hulp hebben we in een afzonderlijke bijlage bij de verordening uitgewerkt (bijlage 1 
bij de verordening). Met deze uitwerking hebben we aangesloten bij de definitie en de normstellingen van 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uit december 2016. 

Toezichthouder 
We hebben in de Verordening een bepaling opgenomen (artikel 13) waarin het college een toezichthouder 
aanwijst die belast is met het toezicht op de naleving van de Jeugdwet, waaronder de bestrijding van 
misbruik, oneigenlijk en (onterecht) niet-gebruik van deze wet. 

Aanpassing diverse begrippen 
a. In lijn met de Jeugdwet hebben we het begrip jeugdzorg vervangen door jeugdhulp. 
b. Het begrip familiegroepsplan is hernoemd in ondersteuningsplan. Hiermee sluiten we aan bij de 

praktijk van de WIJ. 
c. Het begrip overige voorzieningen dat in de huidige Verordening en Nadere regels nog voorkomt, 

hebben we geschrapt. Hiermee sluiten we aan bij de terminologie uit de praktijk. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het betreft deels een overzetting van bestaande regelgeving uit de Nadere regels jeugdhulp naar de 
Verordening. Daarnaast hebben we een omissie in de bestaande regelgeving (aansluiting bij andere 
voorzieningen) hersteld. De zorgvuldige en op maat gerichte uitvoering van de jeugdhulp voor jeugdigen 
en/of ouder(s) is nooit in het geding geweest. Het gaat hoofdzakelijk om het verbeteren van de formeel-
juridische grondslag, bijvoorbeeld de grondslag voor de hoogte van de pgb-tarieven en de tarieven zelf. 
Enkele bepalingen zijn nieuw en/of verbeterd in de Verordening. De toelichtingen op de Verordening en de 
Nadere regels zijn uitgebreid en met de aangebrachte aanpassingen in overeenstemming gebracht. 

Financiële consequenties 

Als startpunt voor het berekenen van de financiële effecten is de groep pgb-budgethouders genomen die 
op 
1 december 2017 een pgb had. Er is aangenomen dat er geen groei in aantal/zorggebruik zal plaatsvinden. 
Dus dat uitstroom zal leiden tot instroom van eenzelfde zwaarte. 
In 2018 worden voor het eerst ook tarieven opgenomen voor specialistische begeleiding. In een enkel geval 
zal een pgb worden verstrekt voor een productsoort die zelfs dan nog niet onder de productsoorten uit de 
tabel valt; dan is er sprake van echt maatwerk-pgb. Bij het benaderen van de financiële effecten van de 
nieuwe pgb-tarieven was een complicerende factor, dat op dit moment de productsoorten die ten 
grondslag liggen aan de huidige pgb-budgetten niet zijn vastgelegd. In verreweg de meeste gevallen zal dit 
de 'normale' begeleiding individueel of de 'normale' begeleiding groep zijn. Er wordt op dit moment ook -
daar waar dat in de praktijk noodzakelijk is gebleken - een aantal (soms fors) hogere budgetten verstrekt. Bij 
de benadering van de financiële effecten is aangenomen dat dit budgetten zijn voor specialistische of 
maatwerk-producten, en dat die in de nieuwe systematiek even hoog uitkomen als thans het geval is. En dat 
ook voor deze situaties geldt dat uitstroom zal leiden tot instroom van eenzelfde zwaarte. 

Structureel financieel effect vanaf 2019 op jaarbasis 
Onder de bovenbeschreven aannames, is de verwachting dat de kosten op jaarbasis met circa € 200.000,-
zullen stijgen (ten opzichte van de huidige kosten is dit ongeveer 7%). Daarbij moet wel bedacht worden dat 
er vanaf 2015 geen indexatie op de pgb-tarieven is toegepast; als we wel geïndexeerd hadden, zouden de 
uitgaven ook al hoger uitgekomen zijn. 

Indexatie 
Het is mogelijk dat de zin-tarieven in de contractperiode nog stijgen. In de inkoopdocumenten van de RIGG 
is het volgende opgenomen: "De Opdrachtgever hanteert bij de Open house inkoop tarieven met als basis 
het prijspeil 2017. Gedurende de periode 2018 en verder, wordt er slechts loonprijsindexatie toegepast, 
indien de gemeenten via het rijksbudget Jeugdwet een dergelijke indexatie ontvangen." 



De pgb-tarieven zijn gebaseerd op de zin-tarieven 2018. Dat betekent dat een stijging van de zin-tarieven 
niet automatisch hoeft te leiden tot aanpassing van de pgb-tarieven. Het college heeft de vrijheid om de 
pgb-tarieven wel of niet te indexeren. Wanneer hierover te zijner tijd besluitvorming plaatsvindt, is het 
belangrijk om rekening te houden met de uitvoering; budgethouders krijgen uiterlijk rond eind 
november/begin december een budgetbeschikking voor het volgende jaar. 

Financieel effect voor het Jaar 2018 
De nieuwe pgb-tarieven gelden vanaf 1 april 2018. ledereen behoudt tot 1 april 2018 zijn oude budget. Er is 
overgangsrecht geformuleerd waarbij uitgangspunt is dat alle bestaande budgethouders tot einddatum van 
hun indicatie doch uiterlijk tot 1 januari 2019, het voor hen voordeligste tarief krijgen: als het oude tarief 
hoger was, behouden zij dat tot die datum. Als het nieuwe tarief hoger is, wordt dit voor hen vanaf 1 april 
2018 toegepast. Voor mensen die voor een deel van 2018 niet meer onder het overgangsrecht vallen, 
nemen we, net als in 2019, aan dat daar waar op dit moment hogere budgetten verstrekt worden, dit 
budgetten zijn voor specialistische of maatwerk-producten, en dat die in de nieuwe systematiek even hoog 
uitkomen als thans het geval is. 
Per saldo leidt dat tot eenzelfde verwachting voor 2018 als die we structureel vanaf 2019 voorzien, alleen 
dan slechts voor een periode van 9 maanden in plaats van 12 maanden. Het verwachte nadelige effect van 
de nieuwe tarieven in 2018 is circa € 150.000,- (9/12 x € 200.000,-). 

Dit leidt tot een extra financieel nadeel ten opzichte van de begroting 2018 (€ 150.000,-) en ten opzichte van 
toekomstige begrotingen (€ 200.000,-). We verwerken dit in de prognose in de voortgangsrapportage 2018-
I en in de meerjarenramingen. 

Overige consequenties 

Als gevolg van de hiervoor beschreven actualisatie van de Verordening moeten ook de nadere regels 
jeugdhulp een juridische actualisatie krijgen. Deze zijn ter kennisname meegestuurd, zodat u op de hoogte 
bent van de totale samenhang van de regelgeving. Over de actualisatie van de Nadere regels besluit echter 
ons college. 

Vervolg 

De Verordening wordt formeel op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE GRONINGEN 2018 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018; 

Gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet; 

overwegende dat: 
• dc Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de 

gemeente heeft belegd, waarbij: 
• het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor hel gezond en veilig opgroeien van jeugdigen 

allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt; en dat 
• het noodzakelijk is om regels vast te stellen: 

O over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en algemene voorzieningen, 
O met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en dc wijze van beoordeling van, en de 

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

afgestemd met andere voorzieningen, 
O over de wijze waarop dc hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, 
O voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een 

persoonsgebonden budget alsmede misbruik, oneigenlijk en (onterecht) niet-gebruik van de 
Wet, 

O over de waarborg van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of 
de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die 
worden gesteld aan de kwaliteit daarvan; 

overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot 
diens sociale netwerk; 

BESLUIT: 
Vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018. 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Algemene 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, zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid van 
deze Verordening. 

b. Andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet, onder meer op het 
gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen; 

c. Formele ondersteuning: jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die wordt 
bekostigd vanuit een pgb en wordt verleend op basis van een door het college goedgekeurde 
overeenkomst met een derde. Als deze derde een natuurlijk persoon is moet bovendien sprake 
zijn van een hulpverlenend beroep. 

d. Formeel tarief: tarief voor formele ondersteuning. 
e. Gebruikelijke hulp: hulp en zorg waarvan naar algemeen aanvaarde maatstaven gangbaar 

wordt geacht dat (pleeg)ouders/wettclijk vertegenwoordigers die aan hun kind bieden zoals 
beschreven in bijlage 1 bij deze Verordening. 

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



Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018 

g. Individuele voorziening: op de jeugdige en/of zijn ouders toegesneden jeugdhulp die door het 
college in natura of in dc vorm van een persoon.sgebonden budget wordt verstrekt op basis van 
een besluit; 

h. Informele ondersteuning: ondersteuning, ingekocht met een pgb, die niet wordt verleend in 
het kader van een hulpverlenend beroep. 

i. Informeel tarief: tarief voor informele ondersteuning. 
j . Pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van dc Wet, zijnde een door het 

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

k. Sociale netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de jeugdige een 
sociale relatie onderhoudt; 

1. Veilig Thuis: hel regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld cn kindermishandeling als 
bedoeld in artikel 1.1 van de Wel; 

m. Wet: Jeugdwet. 
Alle begrippen die in deze Verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben 
dezelfde betekenis als in de Wet, het Besluit Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

HOOFDSTUK 2 - VORMEN VAN JEUGDHULP 
Artikel 2 Vormen van jeugdhulp 
De volgende vormen van jeugdhulp zijn beschikbaar: 
1. Algemene voorzieningen, te weten: 

a. Versterken sociale context; 
b. Basisonderstcuning. 

2. Individuele voorzieningen. 
3. Het college stelt bij nadere regels vast welke algemene en individuele voorzieningen op basis van het 

eerste en tweede lid beschikbaar zijn. 

Artikel 3 Toegang algemene voorziening 
Een algemene voorziening is rechtstreeks toegankelijk zonder tocgangsbeoordeling of op basis van een 
beperkte tocgangsbeoordeling. 

Artikel 4 Besluit weigering algemene voorziening 
Als de jeugdige en/of zijn ouders hierom verzoekt/verzoeken wordt een besluit tot weigering van toegang 
tot een algemene voorziening binnen één week na dat verzoek op schrift gesteld en toegezonden. 
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HOOFDSTUK 3 - PROCEDURE 

Artikel 5 De aanvraag 
1. Indien jeugdigen en ouders een aanvraag om een individuele voorziening in willen dienen, doen ze dat 

schriftelijk bij het college. 
2. Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek zoals bedoeld in artikel 5 van de Nadere 

regels aanmerken als aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het verslag hebben aangegeven. 
3. Als de jeugdige of zijn ouders dc individuele voorziening in natura niet passend achten, kunnen dc 

jeugdige of zijn ouders in de aanvraag vermelden een persoonsgebonden budget te wensen. 
4. Het college kan nadere regels stellen over de gegevens cn de motivering die de jeugdige of zijn ouders 

daarbij dienen te vermelden voor het geval dat de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening in 
de vorm van een pgb wensen. 

5. Als de jeugdhulp betrekking heeft op een ander dan de aanvrager, behoeft de aanvraag de toeslemming 
van de jeugdige of zijn ouders op wie dc aanvraag betrekking heeft. 

6. Degenen die een aanvraag indienen voor een individuele voorziening, verstrekken het college in ieder 
geval een document als bedoeld in artikel 1 van de Wel op de identificatieplicht. 

Artikel 6 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
Het college draagt zorg voor de inzet van (gecontracteerde) jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, 
medisch specialist en/of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde 
jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is. 

.Artikel 7 .4ndcrc v ormen \ an toej^ang tot dc jeugdhulp 
1. Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van 

beoordeling van en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Het college geeft daarbij aan 
op welke wijze hij jeugdigen en ouders informeert over de mogelijkheid en het belang om in bepaalde 
gevallen een beroep op jeugdhulp te doen. 

2. Het college draagt zorg voor dc inzet van jeugdhulp die dc gecertificeerde instelling nodig acht bij de 
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Tevens draagt het college zorg 
voor de inzet van jeugdhulp die de rechter, de officier van justitie, de directeur van de justitiële 
jeugdinrichting (JJI) of de selectiefunctionaris van de JJI nodig acht bij de uitvoering van een 
strafrechtelijke beslissing. 

3. Een beslissing omtrent toekenning van een individuele voorziening vervalt, als de jeugdige of zijn 
ouders zich niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van de individuele voorziening hebben 
gemeld bij een jeugdhulpaanbieder, tenzij de jeugdige of zijn ouders dit niet is aan te rekenen. 

4. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende voorziening. Het college 
legt de beslissing omtrent de inzet van hulp in dat geval zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 
vier weken na de start van de hulp, vast in een beschikking. 

Artikel 8 Onderzoek 
Het college kan, na toestemming van de jeugdige of zijn ouders, informatie inwinnen bij andere instanties, 
zoals de huisarts of het onderwijs, en met deze in gesprek gaan over de meest aangewezen hulp. 

Artikel 9 Voorwaarden, beoordeling en afweging toegang individuele voorziening 
1. Jeugdigen en/of hun ouders kunnen slechts in aanmerking komen voor een individuele voorziening 

voor zover zij met hun eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen, met gebruikelijke zorg 
of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk geen oplossing kunnen vinden voor de 
hulpvraag. 

2. Het college hoeft achteraf geen individuele voorziening te verlenen als het hulpverlcningstraject 
waarvoor de jeugdige en/of de ouders die voorziening vragen op het moment van dc melding al is 
afgerond. Als het hulpverleningstraject op het moment van de melding nog loopt doet het college nader 
onderzoek naar de gestarte individuele voorziening alvorens te besluiten over de toewijzing daarvan. 

3. Het vorige lid is niet van toepassing als de ingezette voorziening tot stand is gekomen door een 
verwijzing van de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts . 

3. 
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Artikel 10 Regels voor pgb 
1. Hel college verstrekt een pgb in overeenstemming mei artikel 8.1.1 e.v. van de Wet. 
2. De hoogte van een pgb: 

a. wordt vastgesteld aan dc hand van een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe 
hij het pgb gaat besteden; 

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 ondersteuning van derden te 
betrekken en 

c. bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate in de 
gemeente beschikbare individuele jeugdhulp in natura. 

3. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp betrekken van een persoon die behoort 
tot het sociale netwerk mits: 

a. vast staat dat deze hulpverlener in staat is tot het verrichten van de zorg op kwalitatieve, 
doelmatige en veilige wijze; 

b. de ondersteuning aan dc jeugdige of zijn ouders niet leidt tot overbelasting bij de persoon die 
deze jeugdhulp verleent; 

c. er op geen enkele wijze druk op dc ontvanger van het pgb is uitgeoefend bij diens 
besluitvorming; 

d. de geboden jeugdhulp niet leidt tot voor de jeugdige onveilige situaties; 
e. deze persoon het informele tarief betaald krijgt; 
f. tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb worden betaald. 

4. Het college stelt afzonderlijke formele pgb-tarieven vast voor de volgende vormen van jeugdhulp: 
a. Begeleiding individueel/gezin; 
b. Specialistische begeleiding individucel/gezin; 
c. Persoonlijke verzorging; 
d. Begeleiding groep; 
e. Specialistische begeleiding groep; 
f. Verblijf/logeren; 
g. Vervoer. 

5. Het tarief voor de hiervoor genoemde categorieën a tot en met f bedraagt 70*̂  van hel rekenkundig 
gemiddelde van de zin-taricven waarvoor jeugdhulpaanbieders voor deze categorieën voor 2018 
hebben ingeschreven met uitzondering van de hoogste en de laagste inschrijving. 

6. Hel formele tarief voor vervoer bedraagt € 5,38 (retour). 
7. Hel informele tarief bedraagt voor: 

a. ondersleuning: € 15,55; 
b. verblijf/logeren: € 23,33; 
c. vervoer: € 2,70 (retour). 

8. Hel college kan jaarlijks per 1 januari de in hel kader van deze Verordening vastgestelde tarieven 
verhogen of verlagen. Hel college kan per tarief en voorziening bepalen welk indexcijfer hierbij wordt 
gehanteerd. 

9. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel genoemde tarieven voor dc categorieën pgb 
worden de bedragen, doelgroepen en andere mogelijke nadere invullingen vastgesteld aan de hand 
van de criteria, zoals in de Wel, hel daarop gebaseerde besluit, de Verordening en de Nadere regels 
zijn gesteld. 

10. Het college kan bij nadere regels verdere invulling geven aan hel bepaalde in de voorgaande leden. 
11. Hel college stelt nadere regels vast over aan hel pgb verbonden voorwaarden en verplichtingen. 

Artikel 11 De beschikking 
Het college kan over de inhoud van de beschikking nadere regels stellen. 

4. 
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HOOFDSTUK 4 - HERZIENING, INTREKKING, TERUGVORDERING EN CONTROLE 

Artikel 12 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
1. Degene aan wie krachtens deze verordening een individuele voorziening is verstrekt, is verplicht op 

verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan hel college mededeling te doen van feilen en 
omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot 
heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening. 

2. Hel college kan een besluit, genomen op grond van deze verordening, herzien of intrekken als hel 
college vaststelt dal; 

a. de jeugdige en/of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt cn de 
verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; 

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

c. dc individuele voorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten; 
d. de jeugdige en/of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening 

of het pgb, of 
c. dc jeugdige en/of zijn ouders de individuele voorziening of hel pgb niet gebruiken of voor een 

ander doel gebruiken dan waarvoor hel is bestemd. 
3. Als hel college een besluit op grond van het tweede lid heeft herzien of ingetrokken, kan hel college de 

geldswaarde vorderen van de teveel of ten onrechte genoten individuele voorziening of het teveel of 
ten onrechte genoten pgb. 

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat hel pgb binnen drie 
maanden niet is aangesproken voor dc bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft 
plaatsgevonden, tenzij dit de jeugdige of zijn ouders niet is aan te rekenen. 

5. Hel college onderzoekt ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik cn (onterecht) niet-gebruik 
van de Wel en uit oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsgewijs, de 
bestedingen van pgb's. 

Artikel 13 Toezicht 
Hel college wijst een toezichthouder aan die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de 
wel, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet. 

HOOFDSTUK 5 - AFSTEMMING MET ANDERE VOORZIENINGEN 

Artikel 14 Gezondheidszorg 
1. Het college maakt afspraken met de huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en de 

zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing, als bedoeld in 
artikel 2.6 eerste lid, onderdeel g van de Wet plaatsvindt. 

2. Het college maakt afspraken met dc huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de 
zorgverzekeraars over de wijze waarop de verwijzing naar een individuele voorziening bekrachtigd 
wordt in een besluit van hel college. 

3. Hel college maakt afspraken met de zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoe 
de continuïteit van zorg te garanderen voor jeugdigen die in behandeling zijn en dc leeftijd van 18 jaar 
bereiken en daarmee onder de Zorgverzekeringswei of Wel langdurige zorg komen te vallen, en hoe te 
voorkomen dal jeugdigen tussen wal en schip vallen wanneer er discussie is over hel wettelijke kader. 

Artikel 15 Gecertificeerde instellingen 
1. Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over de aansluiting lussen de algemene 

voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze Verordening en de gecertificeerde instellingen. 
2. Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over: 

a. hel overleg over de aangewezen jeugdhulp in het kader van de kinderbeschermingsmaatregel 
of jeugdreclassering, zoals bedoeld in artikel 3.5 lid 1 van de Wel; 
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b. hel overieg over de eventueel gewenste jeugdhulp na beëindiging van dc 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering; 

c. de vorm en inhoud van het besluit lol inzet van jeugdhulp van de gecertificeerde instelling cn 
hoe hel college daarvan op de hoogte gesteld wordt; 

d. wanneer en onder welke voorwaarden dc gecertificeerde instelling budgethouder van een 
persoonsgebonden budget kan zijn namens dc jeugdige en zijn ouders; 

e. hoe te handelen wanneer dc gecertificeerde instelling mccnl dat niet gecontracteerde jeugdhulp 
ingezet dient te worden. 

3. Hel college en dc gecertificeerde instelling leggen de afspraken als bedoeld in hel tweede lid vast in 
een protocol als bedoeld in artikel 3.5 lid 3 lid van dc Wel. 

Artikel 16 Justitiedomein 
1. Het college maakt afspraken met dc gecertificeerde instellingen, dc Raad voor dc Kinderbescherming 

cn Justitiële Jeugdinrichtingen over hel overieg over de inzet van jeugdhulp bij de uitvoering van een 
strafrechtelijke beslissing cn jeugdreclas.sering als bedoeld in artikel 2.4 lid 2 onderdeel b van de Wel. 

2. Hel college cn de betrokken instellingen nemen dc afspraken zoals bedoeld in hel eerste lid op in het 
protocol zoals bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze Verordening en het protocol bedoeld in artikel 3.1 
lid 5 van de Wet. 

Artikel 17 Voorschoolse voorzieningen 
1. Hel college maakt afspraken met de (brancheorganisatie van) instellingen voor peuterspeelzaalwerk en 

kinderopvang over: 
a. dc afstemming lussen de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze 

Verordening, leerplicht en hel onderwijs en de onderwijsvoorzieningen op de scholen; 
b. de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele 

voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders; 
c. de terugkoppeling over de voortgang en resultaten van dc individuele voorzieningen; 
d. dc gezamenlijke zorgarrangementen en de toegang hiertoe. 

2. Het college en de brancheorganisatie leggen de afspraken als bedoeld in hel eerste lid vast in een 
protocol. 

Artikel 18 Veilig Thuis 
Hel college maakt afspraken met Veilig Thuis over de toegang naar algemene en individuele 
voorzieningen. 

Artikel 19 Onderwijs 
1. Hel college maakt afspraken met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de 

schoolbesturen speciaal onderwijs over: 
a. de afstemming lussen de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid I van deze 

Verordening, leerplicht en hel onderwijs en de onderwijsvoorzieningen op de scholen; 
b. de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele 

voorzieningen voor leerlingen en hun ouders; 
c. dc terugkoppeling over de voortgang en resultaten van de individuele voorzieningen; 
d. de gezamenlijke onderwijszorgarrangcmenlen en de toegang hiertoe. 

2. Hel college en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs leggen dc afspraken als 
bedoeld in hel eerste lid vast in een protocol. 

Artikel 20 Wmo-voorzieningen 
1. Hel college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening 

en voorzieningen voor jeugdigen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
2. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van de voorzieningen voor jeugdigen op grond van 

deze verordening cn voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van dc Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015. 

3. Het college draagt zorg voor de continuïteit van zorg onder zijn verantwoordelijkheid wanneer de 
jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
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Artikel 21 Voorzieningen werk en inkomen 
1. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening 

en (re-)integratievoorzieningen voor jeugdigen op grond van de Participatiewet, waaronder 
leerwerktrajecten. 

2. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening 
en voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van dc Participatiewet dan wel aanvullend 
minimabeleid. 

HOOFDSTUK 6 - VERHOUDING PRIJS EN KWALITEIT 

Artikel 22 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 
Het college houdt in hel belang van een goede prijs-kwalileilverhouding bij de vaststelling van de tarieven 
die hel 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 laken; 
b. de voor de sector toepasselijke Cao-schalen in relatie lol de zwaarte van de functie; 
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten; 
d. een voor de sector reële male van non-produclivileil van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, 

scholing en werkoverleg; 
e. kosten voor bijscholing van hel personeel, en 
f. gemeentelijk kwaliteitsbeleid. 

HOOFDSTUK 7 - VERTROUWENSPERSOON, KLACHTEN EN MEDEZEGGENSCHAP 

Artikel 23 Vertrouwenspersoon 
Het college wijst jeugdigen en ouders erop, dal zij zich desgewenst kunnen laten bijslaan door een 
onatliankelijke vertrouwenspersoon. 

Artikel 24 Klachtenregeling 
1. Hel college draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten van 

jeugdigen en/of ouders die betrekking hebben op de wijze van alliandeling van meldingen en 
aanvragen als bedoeld in deze verordening. 

2. Hel college ziet er op toe dal jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een klachtenregeling 
hebben die voldoet aan de Wet. 

Artikel 25 Inspraak en cliëntenparticipatie 
1. Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van hel beleid betreffende 

jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met 
betrekking tol de wijze waarop inspraak wordt verleend. 

2. Hel college stelt de jeugdige of zijn ouders en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de 
gelegenheid voorstellen voor hel beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen hij dc 
besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van 
ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 

3. Het college zorgt ervoor dat cliënten en vertegenwoordigers van cliëntengrocpen kunnen deelnemen 
aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dal zij worden 
voorzien van de voor een adequate deelname aan hel overleg benodigde informatie en ondersleuning. 

4. Hel college kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van hel tweede en derde lid. 

7. 
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HOOFT3STUK 8 - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26 Hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen een bepaling of bepalingen bij of krachlens deze verordening builen 
toepassing laten of daarvan afwijken, indien locpassing voor de jeugdige en/of zijn ouders leidt lot 
onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 27 Nadere regels 

Voor zover noodzakelijk voor de uilvoering van deze Verordening kan hel college nadere regels stellen. 

Artikel 28 Overgangsrecht 
1. Dc in dc bijlage 2 van deze Verordening opgenomen pgb-tarieven gelden met ingang van 

1 april 2018. 
2. Als voor 1 april 2018 ccn pgb is verieend waarvan de indicatie nog doorloopt tol na 1 april 2018, blijft 

voor de duur van dc indicatie, in afwijking van lid 1, hel hierbij toegepaste tarief gelden als dit hoger is 
dan hel tarief volgens bijlage 2 van deze Verordening. 

3. Het volgens het vorige lid toegepaste tarief geldt in elk geval niet langer dan lol cn mcl 31 december 
2018. 

Artikel 29 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2015 wordt ingetrokken. 
2. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018. 

Artikel 30 Bijlage 
Bijlage 1 Toelichting begrip Gebruikelijke hulp maakt deel uit van deze verordening; 
Bijlage 2 Pgb-tarieven maakt deel uit van deze verordening. 
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BIJLAGE 1 
TOELICHTING OP GEBRUIKELUK HULP 

Voor het begrip gebruikelijke hulp wordt aangesloten bij bijlage 3 van de Beleidsregels indicatiestelling 
Wlz van het CIZ van december 2016. NB. In deze bijlage wordl nog gesproken van gebruikelijke zorg in 
plaats van gebruikelijk hulp. 

1. Gebruikelijke Zorg 

(...) 
Gebruikelijke zorg is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)oudcrs/wellelijk 
vertegenwoordigers aan kinderen geacht worden te bieden. Dit geldt ook als de ouder de gebruikelijke zorg 
vanwege een eigen aandoening, beperking, sloornis of handicap niet kan bieden. 
Hel CIZ onderzoekt de zorgbehoefte van een kind mede op basis van de in deze bijlage opgenomen 
'Richtlijn gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normale ontwikkeling, per 
Leeftijd'. 

Als een kind niet bij (een van) de ouder(s) kan wonen, vanwege de onmogelijkheden van de 
ouder(s) om een veilig thuis Ic bieden en/of vanwege opvoedingsonmachl van de ouder(s), is 
verblijf op grond van de Jeugdwet aan de orde. 

Gebruikelijke zorg: 
- hel door ouders aan kinderen bieden van een woonomgeving waarin hun fysieke en sociale veiligheid 

is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat en zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans die nodig is bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, is voor alle 
leeftijden gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg bij kinderen kan ook zorg omvallen die niet standaard 
bij alle kinderen voorkomt. Hel gaal dan om zorg die gebruikelijke zorg vervangt zoals sondevoeding 
in plaats van eten, of om zorg die in samenhang met reguliere zorg kan worden geboden zoals het 
geven van medicijnen. 

- 24 uur per dag zorg in dc nabijheid is gebruikelijke zorg afhankelijk van de leeftijd van hel kind (zie 
richtlijn). Hiermee wordt bedoeld dal zorg en toezicht gedurende hel gehele etmaal in de nabijheid 
nodig is zonder dat daarbij permanente actieve observatie nodig is. Hel gaat hier om een vorm van 
beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaal uil meer passief toezicht. De zorg is wel 
nodig op zowel geplande als ongeplande momenten en ook voortdurend in de nabijheid. Dit is 
gebruikelijke zorg omdat ook een kind met een normaal onlwikkelingsprofiel lol een bepaalde leeftijd: 
1. niet zelf de noodzaak van zijn behoefte aan de inzet van zorg kan inschatten, of 
2. niet zelf in staat is om op relevante momenten adequaat hulp in te roepen om ernstig nadeel te 

voorkomen, of 
3. ook vaak op ongeplande momenten zorg in de zin van begeleiding of overname van zelfzorg nodig 

heefl. 
- "permanent toezicht' in de zin van onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele 

etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen, valt niet onder gebruikelijke zorg. Hel gaat om 
toezicht dal geboden moet worden op basis van actieve observatie die als doel heefl dreigende 
ontsporing in het gedrag of de gezondheidssituatie van de verzekerde vroegtijdig te signaleren, 
waardoor altijd tijdig ingegrepen kan worden en escalatie van onveilige/gevaarlijke/ 
(levens)bedreigende gezondheids- en/of gedragssituaties voor verzekerde kan worden voorkómen. Bij 
verzekerden die een behoefte hebben aan permanent toezicht kan elk moment iels (ernstig) mis gaan. 

(...) 

Bij de beoordeling van Gebruikelijke zorg wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn die hierna 
is opgenomen. Hel uitgangspunt van de Richtlijn is de zorg die ouders volgens heersende maatschappelijke 
opvallingen moeten bieden aan kinderen zonder beperkingen, rekening houdend 
met verschillen die bij kinderen in dezelfde leeftijdscategorie bestaan. 
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2. Richtlijn gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normale ontwikkeling, per leeftijd.  

Kinderen van O tot 3 jaar 
- hebben 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staal zijn om op relevante momenten 

hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
- hebben voortdurend, dat wil zeggen op geplande èn ongeplande momenten, overname van zelfzorg 

nodig; 
- hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 

passend pedagogisch klimaat wordl geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Kinderen van 3 tot 5 jaar 
- hebben overdag zorg in dc nabijheid nodig omdat zij niet in slaat zijn om op relevante momenten hulp 

in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf tc voorkomen; 
hebben overdag voortdurend begeleiding cn overname van zelfzorg nodig; 

- hebben 's nachts soms nog begeleiding en overname van zelfzorg nodig; 
- hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 

passend pedagogisch klimaat wordl geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding cn 
stimulans wordl geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

NB: deze zorg voor kinderen van 3 tot 5 jaar is geen gebmikelijke zorg als is vastgesteld dal hel gaal om 
een kind met ernstige meervoudig complexe handicaps waaronder ccn verstandelijke handicap en een 
blijvend zeer laag ontwikkelingsperspectief. 

Kinderen van 5 tot 8 iaar 
- hebben tot 8 jaar overdag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante 

momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
- hebben lol 8 jaar overdag nog voortdurend begeleiding nodig; 
- hebben tol 8 jaar overdag op geplande en soms op ongeplande momenten hulp bij of overname van 

zelfzorg nodig; 
- hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een 

passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordl geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Kinderen vanaf 8 tot 18 jaar 
- hebben vanaf 8 jaar geen zorg in de nabijheid nodig omdat zij in staal zijn om op relevante momenten 

hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen; 
- hebben tot 18 jaar een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, 

een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en 
stimulans wordt geboden nodig en passend bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. 

NB. Dit is een niel limitatieve lijst 
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TABEL PGB-TARIEVEN 

Tabel behorend bij artikel 10 van de Verordening. 

BIJLAGE 2 

RGB tarieven Jeugdhulp eenheid 
Tarief formele 
ondersteuning 

nieuw 

Tarief informele 
ondersteuning 

ongewijzigd 

Begeleiding individueel/gezin uur €38,61 € 15,55 

Specialistische begeleiding individueel/gezin uur € 50,68 €15,55 

Persoonlijke verzorging uur € 36,40 € 15,55 

Begeleiding groep dagdeel € 39,45 € 15,55 

Specialistische begeleiding groep dagdeel €50,46 € 15,55 

Verblijf/logeren etmaal €83,05 €23,33 

Vervoer (retour) stuk €5,38 €2,70 
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TOELICHTING 

A. ALGEMEEN 

Deze verordening gcclï uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wel maakt onderdeel uil van de bestuurlijke en 
financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg voor verstandelijk 
beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen. Daarnaast wordt met deze 
wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een 
stelsel op basis van ccn voorzicningenplicht voor gemeenten (voorziening), op een wijze zoals eerder 
gebeurd is met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Hel wettelijk recht op jeugdzorg 
cn individuele aanspraken op jeugdzorg worden hierbij vervangen dooreen voorzicningenplicht waarvan 
dc aard en omvang in beginsel door de gemeenten worden bepaald (maatwerk). Het doel van hel 
jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd overeind: jeugdigen en ouders krijgen waar nodig lijdig 
passende hulp, met als beoogd doel de eigen kracht van de jongere cn hel probleemoplossend vermogen 
van hel gezin te versterken. 

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval 
regels opstelt: 

• over de door het college te verlenen individuele voorzieningen cn overige 
(jeugdhulp) voorzieningen; 

• met betrekking lol de voorwaarden voor toekenning, dc wijze van beoordeling van cn dc 
afwegingsfaclorcn bij een individuele voorziening; 

• over de wijze waarop dc toegang lol en dc toekenning van een individuele voorziening wordl 
afgestemd mcl andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen; 

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

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijke gebruik van de Jeugdwet; 
• over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij dc uilvoering van de Jeugdwet; 
• icr waarborging van ccn goede verhouding lussen de prijs voor de levering van jeugdhulp, 

kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, waarbij hel college ten aanzien daarvan dc 
uilvoering van de Jeugdwet door derden laai verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de deskundigheid van beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
wordt op grond van artikel 8.1.1, derde lid van de Wel (dit is een facultatieve bepaling, die door 
deze Verordening geactiveerd wordl) bij deze verordening bepaald onder welke voorwaarden dc 
persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordl verstrekt, dc jeugdhulp kan betrekken van 
een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk. 

Artikel 2.9 van de Jeugdwet biedt verder ruimte om met inachtneming van hel bepaalde bij of krachtens de 
Jeugdwet nadere regels te stellen. Deze verordening maakt hier gebruik van bijvoorbeeld in de volgende 
gevallen: de raad legt vormen van jeugdhulp op hoofdlijnen vast en delegeert uitwerking aan college 
(artikel 2 Verordening, uilwerking in artikel 2. Nadere regels). 
Dubbelingcn met wetsartikelen zijn niet in de verordening opgenomen. Een meer compleet beeld van dc 
rechten en plichten van burgers en gemeente is Ie vinden in deze toelichting en in de toelichting bij de 
Nadere regels. 
Deze verordening kan niel los worden gezien van het beleidsplan dat de gemeenteraad op grond van artikel 
2.2 van de Jeugdwet eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt hel door hel gemccnlebesluur ic 
voeren beleid vastgelegd met betrekking tot preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermings
maatregelen cn jeugdreclassering. 

Uitzonderingen voorzieningen Jeugdwet 
Omdat er wettelijk voorliggende voorzieningen zijn, vallen niet onder de Jeugdwet: 

• Dc jeugdgezondheidszorg, zoals onder verantwoordelijkheid van gemeente aangeboden aan ouders 
en kinderen via hel Basispakket op grond van de Wel publieke gezondheid; 
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• Onderwijsgebonden leerlingenzorg in school. Die wordl geregeld in de ondersteuningsplannen van 
Samenwerkingsverbanden van PO- en VO-scholen op grond van dc Wel passend onderwijs; 

• Huisartsenzorg aan jeugdigen, praktijkondersleuning huisartsen aan jeugdigen en extramurale 
psychofarmaca verstrekt aan jeugdigen (minderjarigen) blijven onderdeel van de basisverzekering 
in de Zorgverzekeringswet; 

• Voorzieningen voor minderjarigen die onder de Wel langdurige zorg vallen. 

De gemeente hoeft geen voorziening te tref fen (art. 1.2 Jeugdwet), als er geen aanspraak bestaat op zorg als 
bedoeld: 

• bij of krachlens dc AWBZ (of de opvolger Wet langdurige zorg) of; 
• de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of; 
• een recht op zorg bij of krachtens dc Zorgverzekeringswei of; 
• indien er volgens hel college een aanspraak is op een voorziening op grond van een andere 

wettelijke bepaling (met uilzondering van de Wmo 2015). 

Jeugdhulp aan een jeugdige stopt wanneer de jeugdige 18 jaar wordl. Hierop beslaan de volgende 
uilzonderingen: 

1. Als de jeugdhulp is ingezet in hel kader van een strafrechtelijke beslissing, vloeit de begin- en 
einddatum voort uil hel Wetboek van Strafrecht. 

2. Als de jeugdige al jeugdhulp ontvangt en de voortzetting van deze hulp na hel bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar noodzakelijk is, kan deze jeugdhulp ook na de leeftijd van 18 jaar nog 
doorlopen. Hel moet daarbij gaan om jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1 van de definitie van 
jeugdhulp in de Jeugdwet (art. 1.1 Jeugdwet). Deze jeugdhulp eindigt in ieder geval als de jeugdige 
23 jaar wordt. 

3. Als met betrekking tol de jeugdige vóór hel bereiken van de leeftijd van 18 jaar is bepaald dal 
jeugdhulp noodzakelijk is, kan deze jeugdhulp ook na de leeftijd van 18 jaar nog worden ingezet. 
Ui l de toelichting van de wetgever blijkt dat het daarbij wel moet gaan om jeugdhulp als bedoeld 
in onderdeel 1 van de definitie van jeugdhulp in de Jeugdwet (art. 1.1 Jeugdwet). Deze jeugdhulp 
eindigt in ieder geval als de jeugdige 23 jaar wordt. 

4. Als de jeugdhulp is gestopt, maar binnen zes maanden na hel bereiken van de leeftijd van 18 jaar is 
vastgesteld dal de hulp moet worden hervat, kan deze jeugdhulp ook na de leeftijd van 18 jaar weer 
gaan lopen. Het moet daarbij gaan om jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1 van de definitie van 
jeugdhulp in de Jeugdwet (art. 1.1 Jeugdwet). Deze jeugdhulp eindigt in ieder geval als de jeugdige 
23 jaar wordt. 

Als de jeugdige 18 jaar is geworden en er is geen sprake van een van de bovenstaande uilzonderingen, dan 
stopt de jeugdhulp en vindt een "warme" overdracht plaats naar de Wmo. Dc regiehouder jeugd draagt de 
casus dan over aan de regiehouder Wmo. Dc regiehouder Wmo krijgt alle relevante informatie van de casus 
en doet op basis daarvan - zo nodig in samenwerking met de regiehouder jeugd - onderzoek naar de 
mogelijkheid van passende hulp vanuil de Wmo. Als dat hel geval is, vindt overdracht naar dc Wmo plaats. 

Indien er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de betreffende problematiek en daardoor zowel een 
vorm van zorg op grond van een aanspraak op zorg als bedoeld bij of krachtens de AWBZ of Zvw, als een 
soortgelijke voorziening op grond van dc Jeugdwet kan worden verkregen, moet het college echter wel 
deze voorziening op grond van de Jeugdwet treffen (art. 1.2 tweede lid). Dat geldt ook indien jeugdhulp 
voortvloeit uil een strafrechtelijke beslissing (art. 1.2, derde lid). 

Toeleiding naar de jeugdhulp 

De toeleiding naar de jeugdhulp kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

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

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

Toegang zonder aanvraag 
Het basisprincipe van de Jeugdwet en verordening is dal een voorziening lol stand komt naar aanleiding 
van een melding. Een melding kan door een ouder mondeling of schriftelijk worden gedaan. 
De Jeugdwet legt de gemeente een jeugdhulpplicht op. Naar aanleiding van de melding moet er een 
afweging plaatsvinden of een voorziening moet worden geboden en - als hel een individuele voorziening 
betreft - een aanvraag moet worden ingediend. 

Wal de Jeugdwet bijzonder maakt, is dat hel een kwetsbare groep betreft die voor een deel niel of beperkt 
zelf kenbaar kan maken wanneer er sprake is van een hulpvraag. Voor hel kenbaar maken van deze 
hulpvraag zijn deze kinderen afhankelijk van hun opvoedomgeving. Wanneer de ouders dc hulpbehoefte 
niel zien of kenbaar (willen) maken, moeten derden dat doen. Jeugdhulpverleners nemen in dal geval de rol 
van de ouders of de jeugdige over om de noodzakelijke jeugdhulp lol stand te brengen. In deze gevallen 
komt dus de hulp lol stand zonder aanvraag. Deze route van jeugdhulp komt in verschillende vormen voor: 

• ongevraagde hulp maar wel vrijwillige acceptatie; 
• ongevraagde hulp ter voorkoming van een traject naar de gedwongen jeugdzorg; 
• hulpveriening via het Veilig Thuis en Kindermishandeling; 
• crisisopvang / 24 uursopvang; 
• gedwongen kader (plecgzorg, jeugdzorg plus). 

Toegang via de huisarts, de Jeugdarts en de medisch specialist 
De Jeugdwet regelt daarnaast dal de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door dc huisarts, de 
jeugdarts en de medisch specialist. Na een dergelijke verwijzing slaat echter nog niel vast welke specifieke 
behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke therapie) een jeugdige of zijn ouder precies nodig 
heeft. Een jeugdige kan op dal moment terecht bij de jeugdhulpaanbieders, waarvan dc gemeente dc hulp 
heefl ingekocht. In de praktijk zal hel dc jeugdhulpaanbieder zelf zijn die beoordeelt op basis van zijn 
professionele autonomie welke voorziening precies nodig is (de behandelvorm), hoe vaak iemand moet 
komen (de omvang) en hoe lang (de duur). Bij deze beoordeling dient de jeugdhulpaanbieder zich te 
houden aan de afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in hel kader van zijn contract- of 
subsidierelatie. 

Deze afspraken hebben betrekking op hoe de gemeente haar regierol kan waarmaken en op de omvang van 
het pakket. Deze afspraken zullen verder ook ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke toegang elkaar 
goed op de hoogte houden van de doorverwijzing of de behandeling van een kind, zodat de integrale 
benadering rond hel kind en het principe van één gezin - één regisseur - één plan, met name bij 
mulliproblematiek, kan worden geborgd. 

Er moet geen nieuwe 'verkokering' plaatsvinden, waarbij professionals niel goed van elkaar welen dal zij 
bij een gezin betrokken zijn. Daarnaast zal de jeugdhulpaanbieder rekening moeten houden met de regels 
die de gemeente bij verordening heeft ingesteld. Deze verordening regelt welk aanbod van de gemeente 
alleen via verwijzing of met een besluit van de gemeente toegankelijk is (zie artikel 7). Bij een verwijzing 
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door de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts informeert dc betrokken jeugdhulpaanbieder over de in 
te zctlcn jeugdhulp. Hiermee is de gemeente als regiehouder op de hoogte van dc in te zetten hulp. 
Op basis van informatie waarover de gemeente beschikt, zou - indien nodig - de vorm van jeugdhulp nog 
heroverwogen kunnen worden. 

Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de directeur of de 
selecliefunctionaris van de Justitiële Jeugdinrichting 
Een andere ingang lol de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling, dc kinderrechter (via een 
kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tol jeugdreclassering), hel openbaar ministerie en de 
directeur of de selecliefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting. De gecertificeerde instellingen zijn 
verplicht om bij de bepaling van de in Ie zeilen jeugdhulp in hel kader van een door de rechter opgelegde 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. Uiteraard kan bij dit 
overleg een kostenafweging plaatsvinden. De gemeente is op haar beurt vervolgens gehouden de jeugdhulp 
in te zetten die deze partijen nodig achten ter uilvoering van kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering. Deze leveringsplichl van dc gemeente vloeit voort uit hel feil dal uitspraken van rechters 
te allen tijde moeten worden uitgevoerd om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ook 
hier geldt dat de gecertificeerde instellingen in beginsel gebonden zijn aan de jeugdhulp die dc gemeente 
heeft ingekocht. Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, wijst hij 
gelijktijdig in dc beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel zou moeten uitvoeren. Dit 
kan de rechter juist, omdat de Raad voor de Kinderbescherming in zijn verzoek.schrifl een concreet advies 
geeft over welke gecertificeerde instelling die maatregel zou moeten uitvoeren. Raad voor de 
Kinderbescherming neemt ccn gecertificeerde instelling in zijn verzoekschrift op die gezien de concrete 
omstandigheden van hel geval hiervoor hel meest geschikt lijkt. De Raad voor de Kinderbescherming is 
verplicht hierover met de gemeente te overleggen. Deze toegang wordt al in dc Jeugdwet geregeld en komt 
verder dus niel terug in deze verordening. 

Toegang via Veilig Thuis (v7h het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kiiidermishaitdeling AMHK) 
Ten slotte vormt ook Veilig Thuis een locgang tot onder andere jeugdhulp. Veilig Thuis geeft advies over 
vermoedens en gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, onderzoekt indien nodig op basis van 
een melding of er sprake is van kindermishandeling, motiveert zo nodig ouders lol accepteren van 
jeugdhulp en legt daartoe contacten met dc hulpverlening. Deze toegang wordl al in de Jeugdwet zelf 
geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening. 
Indien Veilig Thuis inschat dal er jeugdhulp, maatschappelijke ondersleuning of een vorm van (verzekerde) 
zorg nodig is, verwijst Veilig Thuis door naar vrij toegankelijke zorg of naar de gemeentelijke 
toegangsvoorziening. 

Afstemming met het onderwijs 
Naast de gemeentelijke jeugdhulp kan ook hel onderwijs ondersleuning bieden aan de kinderen/jongeren in 
een gezin. Het is de verantwoordelijkheid van hel onderwijs en de gemeenten dat hel kind bij voorkeur in 
zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. Hel onderwijs zorgt daarbij voor goed 
onderwijs en de gemeente zorgt voor een goede leefomgeving. 
Hel onderwijs biedt ondersleuning op basis van de schoolondersleuningsprofielen. Als deze ondersleuning 
tekort schiet, kan de school deze vragen via de samenwerkingsverbanden. 

Identiteitsgebonden hulpverlening 
De Jeugdwet verplicht gemeenten om rekening le houden met onder andere de gezindheid, 
levensovertuiging en culturele achtergrond bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp en le 
voorzien in de behoefte van de cliënt in verband daarmee. 
In de Jeugdwet slaat: 'De positie van jeugdigen en ouders wordt verder vorm gegeven door de opdracht aan 
gemeenten om rekening te houden met de gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond, door de 
verplichting om waar mogelijk keuzevrijheid le bieden met betrekking tol de voorzieningen en door 
ingezetenen van gemeenten, mei name jeugdigen en hun ouders, een rol le geven bij de voorbereiding van 
beleid inzake jeugdhulp, de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering en door voorschriften 
omtrent informatie, toestemming, dossiervorming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer'. 
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Uil de Jeugdwet en de bijbehorende Memorie van Toelichting is af tc leiden wal de wetgever bedoelt mcl 
'identiteitsgebonden hulpverlening'. De wetgever geeft aan dat hel hierbij gaat om de levensovertuiging die 
de cliënt heefl cn dc waarde die de cliënt hieraan geeft. Dit kan le maken hebben met de 
levensbeschouwelijke, religieuze, elnLsche, culturele of andere overwegingen van de cliënt. Dal houdt in 
dal religie onderdeel kan uitmaken van hel begrip 'identiteitsgebonden', maar dal religie niel het enige is 
waar de wetgever op doelt. 

Voorop staat dal gemeenten een goede invulling geven aan dc Jeugdwet en daarom in redelijkheid 
voldoende rekening houden met dc behoefte van de cliënt aan identiteitsgebonden hulpverlening. In de 
Inkoop modellen cn bij de verstrekking van pgb's zal hier rekening mee gehouden worden. 

Kwaliteit van de Jeugdhulp 
Op grond van artikel 2.6 van de Jeugdwet is het college verantwoordelijk voor een kwalitatief en 
kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. 
In hoofdstuk 4 van dc Jeugdwet slaan de uniforme kwaliteitseisen voor alle aanbieders van jeugdhulp en 
gecertificeerde instellingen. Het gaat daarbij in elk geval om het volgende. 
• De norm van verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten 

(art. 4.1.1 Jeugdwet en art. 5.1.1 lid 2 Besluit Jeugdwet. 
• Een familiegroepsplan (in de Verordening en de Nadere regels genoemd: ondersteuningsplan) (art. 

4.1.2 Jeugdwet). 
• Gebruik van een hulpverieningsplan of plan van aanpak (art. 4.1.3 Jeugdwet). 
• Systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder (art. 4.1.4 Jeugdwet). 
• Verklaring omtrent hel gedrag voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder en uilvoerders 

kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering (art. 4.1.6 Jeugdwet). 
• De verplichte meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling (art. 4.1.7 Jeugdwet). 
• De verplichting om een vertrouwenspersoon le garanderen (art. 4.1.9 Jeugdwet). 
Daar waar de gemeente gebmik heefl gemaakt van haar regelgevende bevoegdheid en voor zover daar hel 
begrip kwaliteit een rol speelt, wordl hier verwezen naar die specifieke bepalingen en/of de toelichting 
daarop. 
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ARTIKELSGEWIJS 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Onderdeel c - andere voorziening: 
Onder hel begrip 'andere voorziening' wordl in deze verordening verslaan een voorziening die niel op 
grond van de Jeugdwet wordl getroffen, maar in hel kader van maatschappelijke ondersleuning, onderwijs, 
werk en inkomen of zorg. Zie ook artikel 2.9, onder b, van de Wel. Dc individuele voorzieningen en 
algemene voorzieningen zijn opgenomen in artikel 2. Hoe individuele voorzieningen verkregen kunnen 
worden, is nader geregeld in de artikelen 6 tot en met 9. 

Onderdeel d -formele ondersteuning: 
De hier bedoelde ondersteuning heeft betrekking op dc ondersteuning die met een pgb bij derden wordt 
ingekocht. De raad stelt de pgb-tarieven voor ondersteuning vast die door derden aan de cliënt in hel kader 
van ccn hulpverlenend beroep wordt geleverd. Deze derde en de cliënt hebben een overeenkomst gesloten 
die is goedgekeurd door het college en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overeenkomst kan gesloten 
zijn met een natuurlijke persoon of met een rechtspersoon. Van formele ondersleuning bij een natuurlijke 
persoon kan alleen sprake zijn wanneer deze natuurlijke persoon de ondersleuning verleend in het kader 
van een hulpverlenend beroep. Dat de ondersleuning in hel kader van een hulpverlenend beroep wordl 
gegeven kan blijken uit een inschrijving bij de Kamer van Koophandel cn uil diploma's of daarmee 
vergelijkbare ervaring. Voor alle formele ondersteuning geldt dat deze aan dc kwaliteitseisen van de Wet 
en de gemeentelijke regelgeving moet voldoen, dus ook aan de professionele standaard die geldt voor de 
ondersleuning. 

Een persoon die behoort lot het sociale netwerk kan in aanmerking komen voor een betaling op basis van 
het tarief voor formele ondersleuning als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. 
Het moet dan aantoonbaar zijn dal dc jeugdige professionele jeugdhulp nodig heeft en dal deze hulp van dc 
persoon uil hel sociaal netwerk, die een hulpverlenend beroep uitoefent, tol betere en effectievere 
ondersteuning leidt en doelmatiger is. Dat de ondersteuning in het kader van een hulpverlenend beroep 
wordt gegeven moei blijken uil een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en uil diploma's of daarmee 
vergelijkbare verklaring. 

Onderdeel e - gebruikelijke hulp: 
Gebruikelijke hulp kan gezien worden als een nadere invulling van de voorwaarde van 'eigen kracht'. Het 
beginsel van 'eigen kracht' is een weigeringsgrond die in de Jeugdwet is opgenomen. In artikel 2.3 lid 1 
Jeugdwet slaat namelijk dal het college geen voorziening voor jeugdhulp hoeft le treffen als de jeugdige of 
zijn ouders in staal zijn zelf de problemen op te lossen, eventueel met hulp van personen uil hel sociaal 
netwerk. Dit wordt in de praktijk 'eigen kracht' genoemd. 

Als jeugdigen/ouders een jeugdhulpvoorziening vragen voor laken waarvan hel 'gebruikelijk' is dat de 
ouders dit zelf oppakken hoeft de gemeente geen jeugdhulp toe le kennen, voor zover voldoende duidelijk 
is dat ze die taken ook kunnen oppakken. De eigen mogelijkheden van de ouders zijn dan immers 
toereikend. Hel beginsel van 'gebruikelijke hulp', is een onderdeel van de wettelijke bepaling dat hel 
college geen jeugdhulp hoeft toe le kennen als de jeugdige of zijn ouders in staal zijn zelfde problemen op 
le lossen. 

Artikel 2.9 sub a Jeugdwet bepaalt dal de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de voorwaarden 
voor toekenning, de wijze van beoordeling en de afwegingsfaclorcn bij een individuele voorziening. In dat 
kader is in artikel 9 lid 1 van de verordening bepaald dat geen jeugdhulp wordl toegekend voor laken 
waarvan hel 'gebruikelijk' is dal ouders dit vanuil hun rol als verzorger van hel kind zelf aan hel kind 
bieden. De term 'gebruikelijke hulp' is in deze verordening gedefinieerd. 
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Ter uilwerking hiervan is een objectief afwegingskader vastgesteld om le beoordelen of en zo ja in 
hoeverre sprake is van 'gebruikelijke hulp'. Dc gemeente hanteert in casu de beleidsregels indicatiestelling 
Wlz van hel CIZ ter bepaling van de eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen. Hel 
uitgangspunt van die richtlijn is dat de zorg die ouders volgens heersende maatschappelijke opvallingen 
moeten bicden aan kinderen zonder beperkingen, rekening houdend met verschillen die bij kinderen in 
dezelfde leeftijdscategorie bestaan, als gebruikelijk wordt geacht. In deze beleidsregels wordl benoemd dat 
"de criteria telkens in samenhang cn gelet op de omstandigheden van het kind moeten worden beoordeeld. 
Zo kan een zorghandeling die naar zijn aard en omvang voor een kind van een bepaalde leeftijdsgroep 
gebruikelijk is, in een individuele situatie veel vaker voorkomen (frequentie) waardoor deze zorg niet 
geheel als gebruikelijk kan worden aangemerkt." Deze richtlijnen bieden ook de ruimte om in de 
individuele situatie te beoordelen of ouders gelet op de concrete situatie ook daadwerkelijk kunnen bieden 
wat van hen, naar algemene maatstaven, als ouder verwacht wordt. 

Voor een toelichting op Gebruikelijke hulp wordl verwezen naar bijlage 1, die is opgenomen vóór de 
Toelichting op deze verordening. Deze bijlage is ontleend aan dc Beleidsregels indicatiestelling Wlz van 
het CIZ (december 2016). 

Onderdeel h - informele ondersteuning: 
Informele ondersleuning wordl verleend door natuurlijke personen en is ondersleuning in de zin van de 
Wel. Deze informele ondersleuning kan dan ook als zodanig worden geïndiceerd. De jeugdige heefl deze 
ondersteuning nodig om te kunnen participeren en zelfredzaam tc zijn. Voor hel tarief bij ondersteuning 
door een naluuriijk persoon is van doorslaggevend belang of die ondersleuning wel of niet wordl geleverd 
in hel kader van een hulpverienend beroep. Dal de ondersleuning rechtstreeks moet voortvloeien uit een 
lussen personen beslaande relatie is geen voorwaarde voor informele ondersleuning. 

Mantelzorg vloeit rechtstreeks voort uil ccn tussen personen bestaande relatie en wordl niel verleend in het 
kader van een hulpverlenend beroep. Iemand uil zijn sociale netwerk kan informele ondersleuning leveren, 
maar dal hoeft niel. Iemand kan ook een advertentie zetten met een ondersleuningsvraag. Wanneer 
vervolgens deze ondersleuning wordl geleverd door iemand die dal niet doel in hel kader van een 
hulpverlenend beroep is ook dan sprake van informele ondersleuning. Al deze ondersleuning wordt om niel 
geleverd op vrijwillige basis. De gemeente wil deze ondersteuning om niel en die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordl geleverd, stimuleren. 

Onderdeel J - persoonsgebonden budget: 
De definitie van pgb is opgenomen, omdat de afkorting pgb in het spraakgebruik inmiddels meer is 
ingeburgerd dan voluit 'persoonsgebonden budget' 
Hel aantal definities van artikel 1 van deze Verordening is beperkt aangezien de Wet al een flink aantal 
definities kent die ook bindend zijn voor deze Verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet 
nogmaals opgenomen in de Verordening. Het betreft onder meer definities van centrale begrippen als 
'jeugdhulp', 'jeugdige' en 'ouder'. In dc Verordening gebruiken we de begrippen jeugdige en ouder 
overeenkomstig de Jeugdwet. Indien mogelijk aangeduid algemeen als 'jeugdigen en ouders' en specifiek 
veelal als 'dc jeugdige en/of zijn ouders'. Met de aanduiding 'de jeugdige en/of zijn ouders' bedoelen we 
dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of ouder) zelfstandig, dc jeugdige met een of beide ouders (in dc 
definitie van artikel 1 van de Wel: de gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of ccn ander die een 
jeugdige als behorend tol zijn gezin verzorgt en opvoedt, niel zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige 
tussen de 12 en de 16 jaar), of dc ouders namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar). 

In artikel 1.1 van de Wel is jeugdhulp als volgt gedefinieerd: 
1. Ondersteuning van en hulp en zorg, niel zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij hel 

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. Hel bevorderen van de deelname aan hel maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren 
van jeugdigen met een somatLsche, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch 
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psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt, en 

3. Hel ondersteunen bij of het overnemen van aclivileiten op hel gebied van de persoonlijke verzorging 
gericht op hel 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, mcl dien verstande dal de leeftijdgrens van 
achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht. 

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

Onderdeel m: 
Veilig Thuis: Voorheen AMHK {Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) zoals 
bedoeld in artikel 1.1 Jw. In deze bepaling wordt verwezen naar artikel 4.1.1 Wmo 2015. 

HOOFDSTUK 2 - VORMEN VAN JEUGDHULP 

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

De vormen van jeugdhulp zijn nader uitgewerkt in art. 2 van de Nadere Regels. 
Hel begrip 'voorziening' is een lastig le vallen begrip. Dc wetgever waagt zich dan ook niet aan een 
definitie, maar geeft wel in de memorie van toelichting aan dal de door de gemeente le treffen voorziening 
zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening kan zijn als een individuele voorziening. Een 
individuele voorziening zal vaak betrekking hebben op meer intensieve ondersteuning. Dc gemeente 
bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. 

Voor dc niel vrij toegankelijke vormen van ondersteuning zal door de gemeente (artikel 7) of door de 
huisarts, medisch specialist of jeugdarts en de jeugdhulpaanbieder (artikel 6) eerst beoordeeld moeten 
worden of de jeugdige en/of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig heeft/hebben. 

Voorzieningen in de zin van de Jeugdwet zijn gerelateerd aan de drieledige wettelijke definitie van 
jeugdhulp (zie de toelichting op arlikcl 1). Een voorziening kan derhalve een breed spectrum van 
verschillende soorten ondersteuning, hulp en zorg omvatten. Een beschrijving is gewenst, omdat de 
wetgever gemeenten opdraagt ervoor te zorgen dat de burger zich een beeld kan vormen van de 
voorzieningen in het kader van jeugdhulp. 

Artikel 4 Besluit weigering algemene voorziening 
Toegang tol een algemene voorziening kan geweigerd worden als de jeugdige of zijn ouders niet lol dc 
doelgroep behoren. In dal geval heeft degene die toegang wordl geweigerd er recht op deze weigering op 
schrift te ontvangen in een voor bezwaar vatbare beslissing. Daarmee wordl de rechtsbescherming van de 
burger gewaarborgd. 

HOOFDSTUK 3 - PROCEDURE 

Artikel 5 De aanvraag 
Deze bepaling is een uitwerking van de verplichte delegaticbepaling van artikel 2.9, onder a, van de Wel, 
waarbij is bepaald dat dc gemeente bij verordening in ieder geval regels stelt met betrekking lol de 
voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele 
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voorziening. Een aanvraag is nodig om een verleningsbeschikking voor een individuele voorziening le 
verkrijgen. 

In dc Awb worden regels gegeven omtrent dc aanvraag. De Verordening en Nadere regels wijken daarvan 
niet af. 
Op grond van artikel 4:1 van de Awb wordl een aanvraag tot hel geven van een beschikking schriftelijk 
ingediend bij het bestuursorgaan dal bevoegd is op de aanvraag le beslissen (hier hel college), tenzij bij 
wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

Dit artikel bepaalt welke informatie de aanvraag moei bevallen als de jeugdige of zijn ouders de individuele 
voorziening in natura niel passend achten en in aanmerking wensen te komen voor een pgb. 

Regels over dc toestemming voor het verlenen van jeugdhulp zijn opgenomen in arlikcl 7.3.4 Jw. 

Beslistermijnen Awb 
In de verordening is geen termijn opgenomen om tc beslissen op een aanvraag. De regeling in de Awb geldt 
onverkort. Op grond van artikel 4:13 van de Awb dient een beschikking in ieder geval te worden gegeven 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan 
worden gegeven, dient hel bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede le delen en 
daarbij een redelijk termijn te noemen waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (artikel 
4:14, derde lid, van de Awb). 

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen om 
een door de jeugdige of zijn ouders ondertekend verslag als aanvraag aan le merken. 

Het uitgangspunt van de jeugdhulp is één gezin, één plan en één regisseur. De regisseur zal in de regel een 
ondersteuningsplan opstellen met het gezin en mogelijk medcopvoeders. Hel ondersteuningsplan is de basis 
voor de aanvraag of kan als een aanvraag worden aangemerkt. Hel maakt hel ook mogelijk om de 
wederkerigheid van dc jeugdhulp te formuleren. Niel alleen de gemeente biedt een voorziening, maar ook 
de ouders en of medeopvoeders gaan actief aan de slag. De actieve inzet van ouders kan voorwaardelijk 
zijn voor de ondersleuning vanuit de gemeente. De flexibele ondersleuning kan zonder beschikking worden 
ingezet. 

De toekenning van jeugdhulp wordl geïnitieerd door de casemanager. In veel gevallen zal geen formele 
aanvraag worden ingediend en geen beschikking worden verstrekt. De toegekende jeugdhulp en het plan 
worden wel geregistreerd. De gemeenten schaffen hiervoor dc benodigde instrumenten aan die door de 
professionals maar ook ouders kunnen worden gebruikt. 

Alle meldingen met betrekking tot jeugdhulp worden ter afhandeling bij de casemanagers neergelegd. Dit 
kan worden gevolgd door een formele aanvraag. De casemanager zal deze moeten afhandelen conform de 
formele eisen van de Awb. De gemeente zal in veel gevallen een beschikking afgeven. Bij een afwijzing 
kan de aanvrager bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen conform de Awb. 
Wanneer de veiligheid en welzijn van hel kind er om vragen kan het nodig zijn dal de gemeente jeugdhulp 
inzet zonder dal er een aanvraag ligt. Naar het oordeel van professionals en deskundigen wordt dan een 
voorziening ingezet. Dat wil zeggen dat er sprake is van een ernstige situatie en dat hel accepteren van een 
voorziening kan voorkomen dal een gang naar hel gedwongen kader moet worden gemaakt. In dal geval is 
hel voor de rechtsbescherming van de ouders van belang dat een beschikking wordl afgegeven. 

In lid 6 wordl bepaald dal diegenen die een aanvraag indienen voor een individuele voorziening aan het 
college een document moeten verstrekken waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld. 
Het betreft hel in artikel 1 van de Wel op de identificatieplicht bedoelde document. Als de aanvrager niel in 
staat is een dergelijk document le verstrekken, kan het college besluiten om de hardheidsclausule volgens 
artikel 26 van de Verordening toe le passen. Dit kan bijvoorbeeld bij asielzoekers aan de orde zijn. 
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Artikel 6 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist ofJeugdarts 
In arlikcl 2.6, eerste lid, onderdeel g, van dc Jeugdwet is geregeld dal naast dc gemeentelijk georganiseerde 
toegang lot jeugdhulp ook dc directe verwijzingsmogclijkheid door de huisarts, medisch specialist en 
jeugdarts naar de jeugdhulp blijft bestaan. Dit laatste geldt zowel voor dc vrij-toegankelijke (overige) 
voorzieningen als de niet vrij-toegankelijke (individuele) voorzieningen. Met een dergelijke verwijzing kan 
de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de jeugdhulpaanbieder. In de praktijk zal hel de 
jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychialer, de gezinswerker of orthopedagoog) zijn die na de 
verwijzing (stap 1) beoordeelt welke jeugdhulp precies nodig is. Deze bepaalt in overleg met de jeugdige of 
ouder daadwerkelijk dc concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Deze 
aanbieder stelt dus feitelijk vast wal naar zijn oordeel dc inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn 
en hij zal zijn oordeel mede baseren op de protocollen en richtlijnen die voor een professional de basis van 
zijn handelen vormen (stap 2). Zie ook de algemene toelichting. 

Artikel 6 - (gecontracteerde) jeugdhulp 
Het college gaal met huisartsen en met dc zorgaanbieders afspraken maken over de wijze van 
doorverwijzing en hel aanbieden van zorg. Op basis van uitspraken van de staatssecretaris moeten we er 
van uil gaan dal huisartsen (en jeugdartsen en specialisten) autonoom mogen doorverwijzen en dat de 
aanbieders vervolgens de noodzakelijke hulp inzetten. Hel beschikbaar stellen van jeugdhulp door hel 
college zou daarmee een formaliteit worden. Hiermee wordt geen recht gedaan aan hel principe van één 
gezin, één plan en één regisseur. Om te voorkomen dal de hulpverlening voor hel kind en gezin niet 
integraal lot stand komt, is het nodig dal er goede afspraken worden gemaakt lussen college, huisartsen en 
zorgaanbieders. Deze afspraken moeten er loc leiden dat mcl instandhouding van de autonomie van de 
huisartsen de doorverwijzing en hulp tot stand komt in samenspraak met de lokale zorgstructuur. Binnen 
hel Groninger Functioneel model betekent dit dat huisartsen en aanbieders actief gebruik moeten gaan 
maken van dc regierol van de casemanager en de informatie- en adviesfunctie van een experlpool. 

Artikel 7 Andere vormen van toegang tot de jeugdhulp 
De gemeente organiseert een jeugdhulpstructuur gebaseerd op hel Groninger Functioneel Model. In dal 
model gaan we er van uit dat toegang naar jeugdhulp zo dicht mogelijk bij het kind en gezin wordl 
georganiseerd en geregisseerd onder de noemer casemanagement. Hiermee geven de gemeenten vorm aan 
hel uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. Dit gebeurt ook als de toegang via de huisarts loopt. 
Met dc huisartsen en de zorgaanbieders moeten over de uilvoering afspraken worden gemaakt. In de 
praktijk kunnen tussen de professionals onderling en of met de opvoeders verschillen van inzichten 
ontstaan over hel plan en dc in te zetten jeugdhulp. Daarom moeten binnen de afspraken de rollen cn 
verantwoordelijkheden helder worden beschreven en duidelijke procesafspraken worden gemaakt. 

Deze bepaling regelt de toegang van jeugdhulp via de gemeente en is opgenomen om een zorgvuldige 
procedure le waarborgen. Dit alles ter uilvoering van artikel 2.9, onder a, van de Wel waarin is bepaald dat 
de gemeenteraad in ieder geval regels stelt over de door hel college le verlenen individuele voorzieningen 
en algemene voorzieningen, met betrekking lot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van 
beoordeling van, en de afwegingsfaclorcn bij een individuele voorziening. De voorwaarden, beoordeling en 
afwegingsfaclorcn zijn uitgewerkt in artikel 7 van de Nadere regels. 
Wanneer ccn individuele voorziening aangewezen is, wordl de jeugdige of zijn ouders in begrijpelijke 
bewoordingen medegedeeld welke mogelijkheden beslaan om le kiezen voor Zorg in Natura of de 
verstrekking in de vorm van een pgb en wat de gevolgen van die keuze zijn. 

Artikel 9 Voorwaarden, beoordeling en afweging toegang individuele voorziening 
Hel college hoeft geen voorziening voor jeugdhulp le treffen als de jeugdige of zijn ouders in staal zijn zelf 
de problemen op le lossen (artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet). Eventueel met inzet van gebruikelijke hulp en/of 
hulp van personen uit hel sociaal netwerk. Dit wordt in de praktijk ook wel eigen kracht genoemd. 

Een (gedeeltelijke) afwijzing van een aanvraag tol jeugdhulp omdat de eigen kracht toereikend wordt 
geacht, moet goed worden gemotiveerd, concreet toegespitst op de situatie van de jeugdige en de ouders. 
Ter invulling van het begrip eigen kracht wordl gebruik gemaakt van de term 'gebruikelijke hulp'. Dit is 
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gedefinieerd in artikel 1, lid I , onder c van deze verordening. Hierbij wordt verwezen naar de bijlage. In de 
toelichting bij die bepaling wordl hel afwegingskader verder uitgewerkt. 

In het tweede lid is ccn bepaling opgenomen over terugwerkende kracht. Hel kan namelijk voorkomen dat 
ouders en/of de jeugdige zelf hulp inschakelen en zich daarna pas melden bij de gemeente met hel verzoek 
deze jeugdhulp le vergoeden. De Jeugdwet geeft geen regels voor deze situatie. Als hel 
hulpverleningslraject waarvoor de jeugdige en/of de ouders een voorziening vragen, is afgerond op hel 
moment van dc melding, dan hoeft het college achteraf geen voorziening meer tc verlenen. Het is namelijk 
de verantwoordelijkheid van jeugdigen en ouders om zich lijdig le melden. Zodat hel college ook goed 
onderzoek kan doen naar hulpvraag. Hel moment van de melding is dus bepalend. Als hel 
hulpverleningslraject op dat moment nog loopt, moet hel college wel verder onderzoek doen. Is sprake van 
opgroei- of opvoedingsproblemen, psychische problemen of sloornissen dan geldt immers de 
jeugdhulpplicht voor het college. Hel college moet aan dc hand van dc hulpvraag onderzoeken of en welke 
voorziening nodig is. Ten aanzien van de ondersteuning die al is ingezet, moei hel college proberen vast te 
stellen in hoeverre deze hulp noodzakelijk en passend is. Kan het college deze beoordeling niel meer 
maken, bijvoorbeeld door tijdsverloop, dan koml dal voor risico van de jeugdige of de ouders. Als die 
beoordeling nog wel mogelijk is cn wordl de ingezette ondersteuning wel passend en nodig gevonden, dan 
moet hel college alsnog een voorziening treffen. 
In hel derde lid is een uilzondering opgenomen voor de situatie dal de ingezette ondersleuning tol stand is 
gekomen door een verwijzing van de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts. In dat geval moet hel 
college de voorziening toekennen. De jeugdige en/of ouders hebben zich dan immers wel tijdig gemeld bij 
een bevoegde vcrwijzer. 

Artikel 10 Regels voor het pgb 
Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de Wet. Als aan alle wettelijke 
voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van hel college worden gesproken (zie ook 
de tekst van artikel 8.1.1, eerste lid: "Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen . . . " ) . Voor gemeenten is 
onder meer van belang dal een pgb slechts wordl verstrekt, indien dc jeugdige of zijn ouders motiveren dat 
de individuele voorziening die door een door de gemeente gecontracteerde aanbieder wordt geleverd, niel 
passend is. 

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

In artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet heeft de wetgever de mogelijkheid opgenomen dat bij 
verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgeboden 
budget wordl verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. 
Tot het sociale netwerk worden gerekende de personen uil de huiselijke kringen andere personen met wie 
iemand een sociale relatie onderhoudt. Met dat laatste worden personen bedoeld met wie de jeugdige 
regelmatig contacten onderhoudt zoals mantelzorgers, buren, (mede)leden van een vereniging, etc. Hoewel 
de regering de inzet van hel sociale netwerk zeer waardevol vindt, acht de regering hel wenselijk dat dc 
beloning daarvan met een pgb beperkt blijft lol die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en 
effectievere ondersleuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. De gemeente kan dit het beste beoordelen in 
samenspraak met de jeugdige en zijn ouders. 
In de meeste gevallen zal het daarbij gaan om informele ondersteuning, met het daarbij behorende tarief. 
Belangrijk is dat de veiligheid van de jeugdige altijd is gewaarborgd en dal de jeugdhulp van goede 
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kwaliteit is. Bij de beoordeling van die veiligheid en kwaliteit dient een goede afweging te worden gemaakt 
of de inzet van hel sociale netwerk voldoende is, of dat daarnaast nog professionele externe 
begeleiding/behandeling nodig is. 
Ook moet worden voorkomen dal de jeugdhulp tol overbelasting leidt bij de persoon die deze verleent. 
Verder gelden natuurlijk de door de wel gestelde voorwaarden om in aanmerking le kunnen komen voor 
een pgb. Voor wal betreft hel in dit verband relevante begrip gebruikelijke hulp, wordt verwezen naar 
artikel 1 lid 1 onder e van deze Verordening en naar de bijlage bij deze Verordening. 

Artikel 10 berust op artikel 2.9, onder c, van de Wel. In deze wetsbepaling staat dal in de Verordening in 
ieder geval wordl bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordl vastgesteld. 
Uil een tweetal uitspraken (in Wmo-zaken) van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 en 17 mei 
2017 blijkt dat delegatie aan hel college in dit geval niel is toegestaan. Wij hebben ervoor gekozen om in 
deze bepaling van de verordening zowel de grondslag voor de tarieven als de tarieven zelf op te nemen. 

Als basis voor de tarieven is - zoals gezegd - in de eerste plaats een keuze gemaakt voor de zes meest 
voorkomende soorten jeugdhulp (productgroepen) tc welen persoonlijke verzorging, begeleiding 
individueel/gezin, specialistische begeleiding individueel/gezin, begeleiding groep, specialistische 
begeleiding groep en verblijf/logeren. Daarnaast is een afzonderlijke categorie voor vervoer opgenomen. 
Voor elk van de zes bovengenoemde productgroepen is bepaald wat het rekenkundig gemiddelde zin-tarief 
is waarbij wc de hoogste en de laagste inschrijving builen beschouwing hebben gelaten. Bij het 
rekenkundig gemiddelde berekenen we het gemiddelde van de tarieven zelf, zonder het aantal 
inschrijvingen daarbij ic betrekken. Hierbij is gebruik gemaakt van de tarieven zoals die resulteerden uit de 
door het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG) voor 2018 gehanteerde inschrijfprocedure. 
Er wordl onderscheid gemaakt tussen een tarief voor formele ondersteuning en een tarief voor informele 
ondersleuning. Voor de definitie van deze twee vormen van ondersteuning wordl verwezen naar art. 1 van 
de Verordening. 

Een pgb is gemiddeld genomen goedkoper dan zorg in natura, omdat er minder overheadkosten hoeven le 
worden meegerekend. De tarieven die hel college op grond van hel vijfde lid heefl vastgesteld zijn in het 
algemeen toereikend om effectieve en kwalitatief toereikende ondersleuning in te kopen. 
Voor de hiervoor genoemde categorieën is het tarief bepaald op 70% van hel rekenkundig gemiddelde van 
de zin-taricven waarvoor jeugdhulpaanbieders voor die betreffende categorie hebben ingeschreven met 
uitzondering van de hoogste en de laagste inschrijving. Hierbij is gebruik gemaakt van de tarieven zoals die 
resulteerden uil een door het Regionaal Inkoopburcau Groninger Gemeenten (RIGG) voor 2018 
gehanteerde inschrijfprocedure. 

Het tarief voor informele ondersteuning wordl vastgesteld op € 15,55. Hel informele tarief voor 
verblijf/logeren bedraagt € 23,33 per etmaal. 

Hel formele tarief voor vervoer bedraagt € 5,38 (retour). Het informele tarief voor vervoer bedraagt € 2,70. 

De pgb-tarieven zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening. 

Indexering 
Lid 8 van dit artikel maakt het voor hel college mogelijk om de in deze verordening opgenomen tarieven le 
indexeren. Of daarvoor bijvoorbeeld de consumentenprijsindex (cpi) van hel Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) wordl genomen, of een andere index, zoals de verhoging van het Wettelijk minimumloon 
(Wml) of de loonontwikkeling in de Cao's VVT/GHZ kan per voorziening door het college worden 
bepaald. 

23. 



Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018 

HOOFDSTUK 4 - HERZIENING, INTREKKING, TERUGVORDERING EN CONTROLE 

Artikel 12 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering 
Deze bepaling is ccn uitwerking van de bij nota van wijziging ( Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 11, 
artikel D) ingevoegde verplichte delegaticbepaling van artikel 2.9, onder d, van de Wel, waarbij is bepaald 
dal de gemeente bij verordening regels stelt voor dc bestrijding van hel ten onrechte ontvangen van ccn 
individuele voorziening, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wel. Ook deze bepaling 
beoogt hel standaardiseren van de regelgeving met betrekking lol dc aan elkaar verwante beleidsterreinen 
van jeugdhulp cn maatschappelijke ondersleuning. 

In de toelichting op de nota van wijziging is voorts vermeld dat hel lol de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid behoort misbruik van de geboden voorzieningen le voorkomen en, waar nodig, op le 
treden legen onterecht gebruik van individuele voorzieningen of persoonsgebonden budgetten. Een 
zorgvuldig gebruik van collectieve middelen is wezenlijk voor hel draagvlak daarvan. De artikelen 8.1.2 tot 
en met 8.1.4 (oorspronkelijk genummerd: 8.1. la lol en met 8.1 .Ic) zijn eveneens bij nota van wijziging en 
ter standaardisering van de regelgeving aan het wetsvoorstel toegevoegd. 

Lidl 
Hel eerste lid berust mede op artikel 8.1.2, eerste lid, van de Wel. Ook de overige onderdelen van artikel 
8.1.2 en artikel 8.1.3 en 8.1.4 geven handen en voeten aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik en zijn opgenomen in deze verordening. De wettekst van de artikelen 8.1.2 lol en met 8.1.4 is 
veelal beperkt lol hel pgb. Waar mogelijk en zinvol, is dit ter uitwerking van dc delegaticbepaling in artikel 
2.9, onder d, van de Wet, in de verordening uitgebreid lol de individuele voorziening in natura. Hiervoor 
kan ook steun gevonden worden in de tekst van dc toelichting op artikel 8.1.2, waarbij is vermeld dal de in 
hel eerste lid geregelde inlichtingenverplichting als uitgangspunt heefl dat van de jeugdige en zijn ouders 
aan wie een individuele voorziening of een daaraan gekoppeld pgb is verstrekt, verlangd kan worden dal ze 
voldoende gegevens en inlichtingen verstrekken om het college in staal le stellen te beoordelen of hel 
beroep op die individuele voorziening of hel daaraan gekoppelde pgb terecht is gedaan. Indien het de 
jeugdige of zijn ouders redelijkerwijs duidelijk moet zijn dal er feilen en omstandigheden, of daarin 
opgetreden wijzigingen, zijn die van invloed kunnen zijn op de toekenning van de individuele voorziening 
of het daaraan gekoppelde pgb, dienen zij dit onverwijld aan hel college le melden. Verstrekken zij niet 
onverwijld uil eigen beweging of op verzoek van hel college alle gevraagde inlichtingen en bewijsstukken, 
dan heeft dat gevolgen voor de toekenning van de voorziening of hel daaraan gekoppelde pgb. Hel college 
kan niel alleen bij een aanvraag, maar ook in andere stadia concrete informatie en bewijsstukken van de 
belanghebbende vragen. 

Lid 2 
Hel tweede lid is geënt op artikel 8.1.4 van de Wet. Ook hier is de lol hel pgb beperkte reikwijdte van 
artikel 8.1.4 van de Wel op grond van hel bepaalde in artikel 2.9, onder d, van de Wet uitgebreid tol de 
individuele voorziening in natura. 

Lid 3 
Terugvordering op grond van lid 2 onder a - (verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens) 
Het tweede lid regelt onder meer dal indien een jeugdige en/of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt, hel college een beslissing kan herzien of intrekken, die op die onjuiste basis is genomen. 
Indien er bij de jeugdige of zijn ouders ook verwijtbaarheid speelt, kan het college ook terugvorderen. Hel 
college weegt dus mee, in hoeverre verwijtbaar is, dal foute gegevens verstrekt zijn. Is er sprake van opzet, 
dan zal hel college in elk geval terugvorderen. Bij verwijtbaarheid kan hel college terugvorderen; in dat 
geval maakt hel college een afweging, of het verstrekken van de onjuiste of onvolledige gegevens in de 
risicosfeer van de jeugdige of zijn ouders ligt. Dit systeem sluit aan bij het publiekrechtelijk systeem van de 
Awb. 

Terugvordering kan ook aan de orde zijn in andere gevallen genoemd in lid 2 onder b lol en met e. 
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Lid 4 
In hel vierde lid is gekozen voor dc relatief korte termijn van drie maanden, vanuit de gedachte dat jeugd en 
jongeren kwetsbaar zijn cn er sneller ingegrepen moet kunnen worden. De inlrekkingsmogelijkheid is als 
bevoegdheid (kan-bepaling) geformuleerd om hel college de ruimte tc geven naar alle omstandigheden van 
het geval te kijken, zonder dal het college verplicht is het pgb in te trekken. Indien de beslissing lol 
verlening van een pgb op basis van het vierde lid wordl ingetrokken, dan herleeft de zorgplicht van de 
gemeente. Hel college dient dc zaak opnieuw te bekijken vanuil die plicht. 

Artikel 13 Toezicht 
Anders dan in de Wmo 2015 (artikel 6.1) kent de Jeugdwet geen wettelijke verplichting om een 
toezichthouder aan le wijzen, maar sluit deze mogelijkheid ook niel uil. Met deze bepaling in dc 
verordening wordt hiervoor alsnog een grondslag geboden. De aan tc wijzen toezichthouder handelt op 
basis van dc bestuursrechtelijke bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de artikelen 5:11 tol en met 5:20 
van de Algemene wel bestuursrecht. Hel toezicht betreft de uilvoering van de wel. Hel toezicht op de 
kwaliteit is belegd bij de Inspectie Jeugdzorg (UZ), de Inspectie voor dc Gezondheidszorg (IGZ) en de 
Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). 

HOOFDSTUK 5 - AFSTEMMING MET ANDERE VOORZIENINGEN 

Artikel 15 Gecertificeerde instellingen 
Om iedere jeugdige geschikte hulp, zorg of bescherming le bieden cn een doorgaande lijn in de hulp voor 
de jeugdige te bewerkstelligen, is een intensieve samenwerking tussen Gecertificeerde Instellingen en 
gemeenten noodzakelijk. De 20 gemeenten in Groningen (na herindeling) en de Gecertificeerde 
Instellingen: Jeugdbescherming Noord, William Schrikkcr Groep, hel Leger des Heils Jeugdbescherming 
en Reclassering (LJ&R) hebben samen werkingsafspraken gemaakt. Afgesproken is dal de GI's werken 
volgens het principe één gezin, één plan, één aanspreekpunt en aansluiten op het bestaande plan van het 
gezinssysteem. Daartoe overleggen zij met het gemeentelijke lokale team. De gemeente blijft de 
procesregie houden over het één gezin, één plan, vóór, tijdens en na beëindiging van de maatregel. De 
inhoudelijke regie en welke jeugdhulp (aanvullend) ingezet moet worden op hel moment dal een maatregel 
is ingezet, ligt bij de Gecertificeerde Instelling. Uitgangspunt is een zo 'kort en licht' mogelijke inzet van 
het gedwongen kader, zodat beëindiging van de maatregel en afschalen naar het lokale team mogelijk 
wordl. 

Voor hel inzetten van een pgb zijn specifieke afspraken gemaakt, waarbij hel uitgangspunt is dal de 
jeugdreclassering en jeugdbescherming van een Gecertificeerde Instelling geen pgb inzet. In 
uitzonderingsgevallen kan een pgb noodzakelijk zijn voor hel leveren van maatwerk. Ook hier wordt nauw 
samengewerkt mei het lokale team. 

Artikel 16 Justitiedomein 
In hel nieuwe jeugdhulpslclsel moeten gemeenten en dc Raad voor de Kinderbescherming intensief 
samenwerken. De gemeente heeft, samen met de andere gemeenten in de provincie Groningen, afspraken 
gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming over de samenwerking, uilwisseling van informatie, 
inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. Deze afspraken gelden voor 2 jaar en zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Professionals/gemeenten kunnen de Raad om advies vragen in situaties waarin de ontwikkeling en 
opvoeding worden bedreigd of als hier vermoedens van zijn. De gemeenten kunnen ook dc Raad verzoeken 
om een onderzoek in te stellen. Hiertoe dient via het Casusoverleg Bescherming (COB) een verzoek tot 
onderzoek (VTO) te worden ingediend, waarbij het veiligheidsplan als vaste bijlage wordt toegevoegd, 
conform de afspraken hierover lussen de Raad en de Groninger gemeenten. 
In het COB vindt in feite de intake van de Raad voor de Kinderbescherming plaats. Voor dit overleg wordt 
de verzoeker (die hel VTO indient) uitgenodigd om hel VTO toe te lichten en om aanvullende vragen le 
beantwoorden. 
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Artikel 18 Veilig Thuis 
Veilig Thuis Groningen is de organisatie voor advies, ondersleuning en onderzoek bij huiselijk geweld cn 
kindermishandeling in Provincie Groningen. Daarmee is Veilig Thuis Groningen een belangrijke partner in 
de ketenaanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In dc regiovisie 'Vaailig Thoes in regio 
Groningen' is deze ketenaanpak voor Provincie Groningen weergegeven. Met de gemeenten is een 
raamovereenkomst afgesloten waarin de afspraken lussen Veilig Thuis en de gemeenten in Provincie 
Groningen zijn vastgelegd. Alle gemeenten werken op basis van hel Groninger Functioneel Model met 
lokale basisteams. Iedere gemeente kan, in het vcriengde van de raamovereenkomst, aanvullende afspraken 
met Veilig Thuis maken over een zo optimale mogelijke aansluiting op de werkwijze van de lokale 
basisleams. Deze afspraken worden in dal geval aan de raamovereenkomst toegevoegd. 

Artikel 19 Onderwijs 
Zowel gemeenten als schoolbesturen hebben dc verantwoordelijkheid om de individuele ondersteuning aan 
een kind of gezin af le stemmen met andere voorzieningen op hel gebied van gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen. 
Hel gaal om een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid dat het kind bij voorkeur in zijn eigen 
omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. Het onderwijs zorgt daarbij voor goed onderwijs en de 
gemeente zorgt voor een goede leefomgeving. 

Bij interventie wordt uitgegaan van hel versterken van de zgn. pedagogische civil society (hel gezamenlijke 
opvoeden). Van belang is dat in de pedagogische civil society het initiatief bij burgers ligt en dal de rol van 
professionals is om le facilileren, le ondersteunen en soms uil le lokken waarbij de nadruk op preventie ligt. 
Wc gaan uil van de eigen kracht van het gezin, de directe omgeving cn hel onderwijs. Op hel moment dat 
deze basis niet voldoende ondersleuning biedt, kunnen vanuit het onderwijs en/of gemeenten aanvullende 
arrangementen worden ingezet. Deze arrangementen worden in afstemming en samenhang door hel 
onderwijs en/of gemeenten aangeboden. Uitgangspunt is één kind, één gezin, één plan, één regisseur. 
De arrangementen voldoen aan de volgende voorwaarden: zo vroeg-, kort-, licht- en dichtbij de jeugdigen, 
in hel onderwijs en/of in hel gezin en/of de leefomgeving, als mogelijk met een zo laag mogelijk 
bureaucratisch gehalte in lijd cn omvang. 

Zowel gemeenten en onderwijs vinden dat bij elk signaal ouders betrokken moeten worden, tenzij een reëel 
gevaar wordl ingeschat voor kind, leerkracht of hulpverlener. Vanaf 16 jaar is hel de keuze aan de leerling 
of ouders betrokken worden. 
Als er naast de onderwijsondersteuning ook gemeentelijke ondersteuning nodig is of reeds plaats vindt 
bespreekt de leerkracht of intern begeleider van de school dit met dc ouder. Daarna vindt gezamenlijk 
overleg met de ouders, dc jeugd professional en het onderwijs plaats. Samen wordt een plan gemaakt. Dc 
jeugdprofessional/casusregisseur is verantwoordelijk voor de voortgang van hel (totale) plan, het onderwijs 
is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning in hel plan. Dat plan wordt samen met de ouders 
gemonitord en bijgesteld. 

Scholen moeten zorgen voor extra ondersteuning voor kinderen met moeilijkheden op school. Zo kan een 
leerling begeleiding nodig hebben bij hel structureren, plannen en zelfstandig maken van huiswerk, maar 
bijvoorbeeld ook ondersleuning in dc omgang met andere leerlingen. Hel kan voorkomen dal een leerling 
meer begeleiding nodig heefl, maar dal de school deze extra ondersteuning niet kan bieden. Dan komt de 
gemeente in beeld. De gemeente moet namelijk zorgen voor hulp en ondersleuning aan kinderen met alle 
denkbare opgroeiproblemcn, psychische problemen en stoornissen. De gemeente kan dan jeugdhulp 
inzetten, dus ook een pgb. 

Scholen hebben een zorgplicht die is gericht op onderwijs. Deze hulp is primair gericht op hel leerproces. 
Hiervoor behoeft de gemeente in beginsel geen jeugdhulp in le zetten. Hieronder hoort bijvoorbeeld dc 
huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding ziet op het begeleiden van de leerling bij hel structureren, 
plannen en zelfstandig maken van huiswerk. 
Maar de grens lussen onderwijs en jeugdhulp is in dit verband niet altijd duidelijk. Zo kan de gemeente wel 
verantwoordelijk zijn voor begeleiding van een leeriing bij omgang met andere leerlingen. Om goed vast le 
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kunnen stellen om wal voor begeleiding het precies gaat is overleg met de ouders, de 
jeugdprofessional/casusregisseur en hel onderwijs nodig. 

HOOFDSTUK 6 - VERHOUDING PRUS EN KWALITEIT 

Artikel 22 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 
Het college kan dc uitvoering van de Jeugdwet, met uitzondering van de vaststelling van de rechten en 
plichten van de jeugdige of zijn ouders, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.11, eerste lid, van de 
Jeugdwet). Mcl hel oog op gevallen waarin dit ten aanzien van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen 
of jeugdreclassering gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede 
verhouding lussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uilvoering van een 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan 
(artikel 2.12 van de Jeugdwet). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden le worden mcl de 
deskundigheid van dc beroepskrachten en dc toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 

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

HOOFDSTUK 7 - VERTROUWENSPERSOON, KLACHTEN EN MEDEZEGGENSCHAP 

Artikel 23 Vertrouwenspersoon 
In artikel 2.6, eerste lid, onder f, van de Wet is bepaald dat het college ervoor verantwoordelijk is dat 
jeugdigen, hun ouders en/of pleegouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Mcl dc 
vertrouwenspersoon wordl een functionaris bedoeld zoals deze nu al werkzaam is binnen dc jeugdzorg. 
Onafhankelijkheid, beschikbaarheid cn toegankelijkheid zijn belangrijke factoren (wettelijke vereisten) 
voor een goede invulling van deze functie. 
De Wel adresseert hel college rechtstreeks en vraagt niel om hierover bij verordening een regeling op le 
stellen. Dc bepaling uil de Wel is in de toelichting opgenomen vanwege het belang om in de verordening 
een compleet overzicht van rechten en plichten van jeugdigen en ouders le geven. 
Een verdere uitwerking is te vinden in paragraaf 4.1 van hel Besluit Jeugdwet. 

Artikel 24 Klachtenregeling 
Iemand die zich onheus behandeld voelt kan een klacht indienen bij de organisatie die verantwoordelijk is 
voor de betrokken medewerker. Zo heefl de gemeente een algemene klachtenregeling, gebaseerd op de 
Algemene wel bestuursrecht. Hierin is ook hel recht neergelegd om na de behandeling van de klacht de 
ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen. 
Laatstgenoemde regeling geldt echter alleen voor het handelen van de medewerkers van de gemeente. In 
het vernieuwde sociaal domein zijn echter meestal andere instellingen in beeld. 
De gemeente moet er op toezien dal deze aanbieders van ondersteuning, die werken onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, een klachtenregeling hebben die voldoet aan de wettelijke eisen. 

Alle aanbieders van ondersteuning en hulpverleners zijn, net als onder de oude wettelijke regelingen, 
verplicht een klachtenregeling le hebben. De Jeugdwet schrijft lot in detail voor aan welke eisen een 
klachtenregeling van instellingen moet voldoen, onder meer ten aanzien van onafhankelijkheid, 
afhandelingslermijnen en rapportage. De aanbieders van jeugdzorg zullen moeten nagaan of ze hun 
klachtenregeling moeten aanpassen aan de eisen van de Jeugdwet. 
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Artikel 25 Inspraak en cliëntparticipatie 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over inspraak en medezeggenschap bij dc gemeente. De 
mogelijkheid lol inspraak en medczeggcn.schap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 4.2.4 e.v. 
van dc Wel. 
Regeling van de inspraak en medczeggcn.schap is verplicht op grond van arlikcl 2.10 van de Wel in 
samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, van dc Wmo 2015. In arlikcl 2.10 (in dc redactie van dc Nota van 
wijziging op hel wetsvoorstel Wmo 2015 van 12 maarl 2014, kamerstukken II 22841, nr. 35) worden de 
artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.5.1 (jaarlijks cliënlervaringsonderzock) van de Wmo 2015 van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 dient bij 
verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de uilvoering van deze 
Wet. 

Lid 1 
In het eerste lid is verwezen naar dc krachtens arlikcl 150 van dc Gemeentewet va.slgestelde 
inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dal eenzelfde inspraakprocedure geldt voor het 
Jcugdhulpbclcid als op andere terreinen. Dc inspraak geldt voor alle ingezetenen. Dit is uitdrukkelijk de 
bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig moment aangewezen kan raken op ondersleuning. 

Lid 4 
Mcl het vierde lid wordl hel aan hel college overgelaten om de exacte invulling van de medezeggenschap 
vorm le geven. 

HOOFDSTUK 8 - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26 Hardheidsclausule 
De hardheidsclausule is van toepassing voor zowel de verordening als de nadere regels. Een situatie, waarin 
dc hardheidsclausule toegepast kan worden, is bijvoorbeeld een situatie, waarbij in de toekomst op 
cnigcrici wijze duidelijk wordl, dal strijd aanwezig is mcl internationale verdragen of bepalingen, die 
daarop gebaseerd zijn. 

Artikel 27 Nadere regels 
Het kan noodzakelijk zijn om nader regels te stellen over onderwerpen die niel expliciet als onderwerp van 
nadere regels zijn aangemerkt. Dit artikel biedt de grondslag om onderwerpen uil de verordening nader uit 
le werken. 

28. 



NADERE R E G E L S JEUGDHULP GEMEENTE GRONINGEN 2018 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gelet op de Jeugdwet en gelei op in ieder geval de artikelen 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 24 en 26 van de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2018; 

BESLUIT: 

Vast le stellen de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Groningen 2018. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. In deze Nadere regels wordt verstaan onder: 

a. Gesprek: gesprek als bedoeld in artikel 5; 
b. Melding : melding van een hulpvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid; 
c. Ondersteuningsplan: Schriftelijke weergave van hel onderzoek als bedoeld in artikel 4 en de 

afspraken die gemaakt zijn om de Jeugdige en/of zijn ouder(s) le ondersteunen. Een ondertekend 
ondersteuningsplan kan door hel college aangemerkt worden als een aanvraag om een voorziening. 

d. Pedagogische civil society: de sociale omgeving rond dc jeugdige, bestaande uit ouders, familie, 
buurlvriendcn, school, peuterspeelzalen, vrijwilligers, sporlcoaches en anderen die betrokken zijn 
bij de opvoeding en hel opgroeien van de Jeugdige met als doel om de draagkracht van het gezin 
van de Jeugdige le vergroten en opvoedingsproblemen le voorkomen. 

e. Wet: Jeugdwet. 
2. Alle begrippen die in deze Nadere regels worden gebruikt en die niel nader worden omschreven 

hebben dezelfde betekenis als in de Wel, hel Besluit Jeugdwet, de Algemene wel bestuursrecht, dc Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp en preventie 
1. De volgende algemene voorzieningen zijn onder andere beschikbaar: 

a. Versterken van de sociale context: 
1. Algemene (ook digitale) informatieverstrekking omtrent ontwikkelingsbehoeften Jeugdigen en 

opvoedingsvragen opvoeders; 
2. Activiteiten Ier versterking van de pedagogische civil society zoals stimuleren en facilileren 

van initiatieven vanuil de informele netwerken, sleuncontaclen lussen ouders en Jeugdigen en 
intergencralionele contacten die een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige opgroei- en 
opvoedomgeving, mogelijkheden voor ouders/opvoeders om elkaar te ontmoeten; 

3. Laagdrempelige opvoedondersleuningsactivileilen; 
4. Maaljesprojecten, vrijwilligersinzet, zelforganisaties gericht op ondersleuning van opgroeien 

en opvoeden; 
5. Manlelzorgondersteuning voor Jeugdigen en gezinnen. 

b. Basisonderstcuning: 
1. Bieden van informatie, advies en consultalie bij opgroei en opvoedvragen; 
2. Ondersleuning en lichte hulp voor jeugdigen en/of ouders, waaronder vormen van vrij 

toegankelijke hulp, gericht op hel creëren van een stabiele opvoed- en opgroeisituatie; 
3. Ondersteuning en lichte hulp aansluitend bij de onderwijs/ opvangselting, waarbij 

ondersteuning voor opvoeders en Jeugdigen geboden wordt. Het betreft aclivileiten die in een 
onderwijssetling plaatsvinden waarbij de nadruk ligt op zorg; 

4. Regulier casemanagement: hel systematisch coördineren, afstemmen en volgen van de 
benodigde hulpverlening aan jeugdigen en/of gezinnen, waarbij meerdere hulpverleners 
betrokken zijn. 

2. De volgende individuele voorzieningen zijn onder andere beschikbaar: 
1. Specifieke Jeugdhulplrajectcn gericht op jeugdige en/of gezinssysteem; 
2. Langdurige 'leun en steun' contacten; 
3. Dag- of weekendopvang, respijtzorg; 
4. Specifieke multidisciplinaire interventies gecoördineerd uitgevoerd door verschillende 

zorgaanbieders voor gezinnen met meervoudige problemen; 
5. Intensieve en meer langdurige interventies gericht op behandeling, herstel en/of rehabilitatie; 
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6. Intensieve dagbehandeling op maal; 
7. Inzet van (tijdelijke) vervangende opvocdsiluatie, verblijf (op maal) van Jeugdigen builen de 

gewone leef/gezinssituatie; 
8. Inzet van spoedzorg en crisisopvang (bij acute onveiligheid en/of inzet van crisisplekken 

vanuit verblijfsfunclies; 
9. Gedwongen Jeugdhulp en dwang en drangtrajeclen; 
10. Specialistische diagnostiek. 

Artikel 3 Melding hulpvraag 
1. Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag melden bij hel college. 
2. Hel college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk. 

Artikel 4 Onderzoek 
1. Hel college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, van belang zijnde en toegankelijke 

gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt vervolgens zo spoedig mogelijk met hem een 
afspraak voor een gesprek. 

2. Voor hel gesprek verschaffen de jeugdige en/of zijn ouders aan hel college alle overige gegevens en 
bescheiden die naar hel oordeel van hel college voor hel onderzoek nodig zijn en waarover zij 
redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. Dc jeugdige en/of zijn ouders geven in ieder geval een 
idcnlificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage. 

3. Hel college kan in overleg met de Jeugdige of zijn ouders afzien van een onderzoek als bedoeld in het 
eerste en tweede lid. 

Artikel 5 Gesprek 
1. Hel college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en/of de jeugdige of zijn ouders, 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. hel gewenste resultaat van het verzoek om Jeugdhulp; 
c. hel vermogen van de jeugdige en/of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste 

omgeving een oplossing voor de hulpvraag le vinden; 
d. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening; 
e. de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen mcl gebruikmaking van een algemene voorziening; 
f. de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken; 
g. de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordl afgestemd met andere 

voorzieningen op hel gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersleuning, of werk en 
inkomen; 

h. hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de 
culturele achtergrond van de Jeugdige en zijn ouders, en 

i. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige of zijn 
ouders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze. 

2. Hel college informeert de Jeugdige en/of zijn ouders over de gang van zaken bij hel gesprek, hun 
rechten en plichten en de vervolgprocedure en kan hen toeslemming vragen om hun persoonsgegevens 
te verwerken; 

3. Het college kan in overleg met de Jeugdige en/of zijn ouders afzien van een gesprek. 

Artikel 6 Ondersteuningsplan 
1. Hel college neemt in hel ondersteuningsplan een schriftelijke verslaglegging op van het onderzoek, als 

bedoeld in artikel 4, tenzij de Jeugdige of zijn ouders hebben meegedeeld dit niel le wensen. 
2. Binnen tien werkdagen na het gesprek verstrekt hel college aan de Jeugdige of zijn ouders het onder lid 

1 van dit artikel bedoelde ondersteuningsplan inclusief hel onderzoeksverslag. 
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de Jeugdige of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd. 
Artikel 7 Uitwerking voorwaarden, beoordeling en afweging toegang individuele voorziening 
1. Hel college kent een individuele voorziening toe voor zover in hel ondersteuningsplan zoals bedoeld in 

artikel 6 wordt vastgesteld dat de jeugdige: 
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a. op eigen kracht, met zijn ouders, met gebruikelijke hulp of andere personen uil zijn naaste 
omgeving geen oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden; 

b. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niel gedeeltelijk, gebruik te maken van 
een andere voorziening, of 

c. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van 
een algemene voorziening. 

2. Het college kent eveneens een individuele voorziening toe voor zover mei betrekking lol de jeugdige 
een verwijzing zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening is afgegeven; 

.Artikel 8 Aanvraag cn pgb 
1. Als een Jeugdige of zijn ouders een individuele voorziening in natura niet pas.send achten kunnen de 

Jeugdige of zijn ouders in de aanvraag vermelden een persoonsgebonden budget le wensen. Daarbij 
geven zij in ieder geval aan: 
a. wal de voorgenomen uilvoering van de individuele voorziening is, inclusief uilvoerder en koslen; 
b. wal de kwalificaties van de uilvoerder zijn, en 
c. waarom hel aanbod van dc door dc gemeente gecontracteerde zorgaanbieder niet passend is naar 

hel oordeel van de jeugdige of zijn ouders. 
2. Indien Jeugdhulp wordt ingezet na verwijzing als bedoeld in artikel 6 van dc Verordening kan door of 

namens de Jeugdige of zijn ouders een aanvraag voor een pgb worden ingediend als zij het nalura-
aanbod niet passend achten. Bij die aanvraag moet in ieder geval worden aangegeven: 
a. wat dc voorgenomen uitvoering van de individuele voorziening is, inclusief uitvoerder en koslen; 
b. wal dc kwalificaties van de uilvoerder zijn, en; 
c. waarom het aanbod van dc door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder niel passend is naar 

hel oordeel van de jeugdige of zijn ouders. 

Artikel 9 De beschikking 
1. Bij hel verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking en de daarvan onderdeel 

uitmakende bijlagen in ieder geval vastgelegd: 
a. welke de le verstrekken voorziening is en wal hel beoogde resultaat daarvan is; 
b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 
c. de vervaltermijn van de beslissing omtrent de toekenning van een individuele voorziening, een en 

ander zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de verordening; 
d. hoe de voorziening wordt verstrekt 
e. indien van toepassing welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn. 

2. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordl in de beschikking en de daarvan 
onderdeel uitmakende bijlagen in ieder geval vastgelegd: 
a. voor welk resultaat het pgb wordl 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. wal de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld; 
e. de vervaltermijn van de beschikking als bedoeld in artikel 12 lid 4 van dc verordening; 
f. de wijze van verantwoording van de besteding van hel pgb. 

Artikel 10 Regels voor pgb 
1. Een jeugdige en/of zijn ouders kunnen in aanmerking komen voor een pgb, indien ten minste voldaan 

is aan de voorwaarden van artikel 8.1.1 lid 2 van de Wel: 
a. Bij een indicatie voor een individuele voorziening kunnen de Jeugdige of zijn ouders in 

aanmerking komen voor een pgb, en daarmee die individuele voorziening inkopen bij derden, 
indien: 
1. voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 8.1.1 lid 2, onder a l/m c, van de Jeugdwet en 
2. er geen spoedeisende jeugdhulp nodig is; 

b. Om de kwaliteit van de mei een pgb in te kopen individuele voorziening te kunnen beoordelen 
dienen de jeugdige en/of zijn ouders een plan le hebben opgesteld over hoe zij hel pgb gaan 
besleden en dienen zij een door hel college goedgekeurde ondersleuningsovereenkomst te sluiten 
met de door hem of haar in te schakelen Jeugdhulpverlener. 
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2. Dc jeugdige en/of zijn ouders kunnen kiezen voor een pgb, indien deze naar het oordeel van hel college 
kan/kunnen motiveren, dat de door de gemeente gecontracteerde zorg niel passend is. 

3. Een pgb voor vervoer als bedoeld in arlikcl 10 lid 4 onder g van de Verordening en een pgb voor 
vormen van jeugdhulp als bedoeld in artikel 10 lid 4 onder a lol en met f van dc Verordening waarvoor 
een tarief is vastgesteld per uur, per dagdeel of per etmaal mag uitsluitend en alleen besteed worden 
voor dal vervoer en voor een vergoeding van die daadwerkelijk geleverde diensten per uur, dagdeel of 
etmaal en mag niet anders besteed worden. 

4. Als uil hel gesprek en hel ondersteuningsplan blijkt, dal hel pgb-tarief niel toereikend is, kan hel 
college hiervan afwijken tol ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 
adequate voorziening in natura. 

Artikel 11 - Indexering 
Hel college kan Jaarlijks per 1 Januari de in hel kader van deze Nadere regels door het college vastgestelde 
bedragen verhogen of verlagen. Het college kan per tarief en voorziening bepalen welke prijsindex hierbij 
wordt gehanteerd. 

Artikel 12 - Citeertitel 

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp gemeente Groningen 2018. 

Artikel 13 - Intrekking en inwerkingtreding 
1. De Nadere regels Jeugdhulp gemeente Groningen 2015 worden ingetrokken. 
2. Deze nadere regels treden in werking op 1 april 2018. 
Aldus besloten in de collegevergadering van 16 Januari 2018. 

De burgemeester, De secretaris. 
Peter den Oudsten. Peter Teesink. 
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ALGEMENE TOELICHTING 

De inrichting van het Groninger Jeugdstelsel. 
In het Groninger Functioneel Model wordl ccn inhoudelijk kader geschetst, dat als basis fungeert voor een 
gemeentelijk aangestuurd nieuw jeugdstelsel in de Groninger gemeenten. Met de herinrichting van hel 
Jeugdstelsel moet de Jeugdhulp efficiënt en effectief dichtbij kinderen en ouders of verzorgers worden 
geboden. 

Belangrijke doelen cn uitgangspunten van de stelselherziening jeugd zijn de volgende. 
• Voorkomen van opgroei- cn opvoedproblemen; de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig 

opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en Jeugdige zelf, daarin bijgestaan door 
familie, sociale netwerk en lokale voorzieningen. 

• Indien de eigen kracht en de mogelijkheden van de Jeugdige, opvoeders en de directe omgeving 
ontoereikend zijn, kan er ondersleuning, hulp cn/of behandeling geboden worden bij voorkeur 
zoveel als mogelijk in, mcl en rondom het gezin. De insteek is hierbij hel vroegtijdig bieden van 
hulp op maat, voorkomen van escalatie van problemen en een te zwaar appèl op intensieve 
ondersteuning. 

• Komen lot een betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen; bieden van integrale hulp 
volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'. 

• Meer ruimte voor professionals om de juiste ondersteuning le bieden; professionals die in staat zijn 
de eigen kracht van de Jeugdige, hel gezinssysteem en de sociale netwerken le mobiliseren. 

• 'Demedicaliscren', 'onlzorgen' en normaliseren, door onder meer het opvoedkundig klimaat in 
gezinnen le versterken evenals in wijken, scholen en lokale voorzieningen. 

Het fundament 
Hel fundament van hel nieuwe jeugdstelsel is het gewone positieve opgroeien en opvoeden, in de 
pedagogische civil society. Het is een leefomgeving mcl goed functionerende en in voldoende mate 
aanwezige basisvoorzieningen (zoals scholen, speelvoorzieningen, beschikbaarheid van 
(opvoed)informalie, afgestemd op dc specifieke kenmerken en behoeften van dc wijk). 

De basisoiiderstetining 
De basis van hel nieuwe stelsel wordl gevormd door de basisonderstcuning, beslaande uit een team van 
generalisten met elkaar aanvullende specifieke kennis en vaardigheden. De samenstelling van deze teams 
kan variëren afhankelijk van de populatie van de betreffende wijk. Zo kan dc inzet van specifieke 
deskundigen in de basisondersteuning in bepaalde situaties gewenst zijn. De Jeugdgezondheidszorg valt 
ook binnen deze basisonderstcuning, maar heeft een specifiek doel: hel beschermen en bevorderen van de 
gezondheid van alle Jeugdigen van 0-18 jaar. Hel is preventieve gezondheidszorg die gericht is op het 
voorkomen van ziekten en het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen bij jeugdigen. Beslissingen 
over de zorgloeleiding (iriage) en hel uitvoeren van regulier casemanagement vinden plaats vanuit dc 
basisondersteuning. 

Regulier casemanagement 
Efficiënte zorgloeleiding wordl bewaakt en gerealiseerd door regulier casemanagement in de 
basisondersteuning. Regulier casemanagement is een taak die uitgevoerd wordt door hiertoe bekwame 
uitvoerende professionals uil de basisondersteuning. Hel uitgangspunt is dat de (eerst) betrokken 
professional hiervoor verantwoordelijk is. Beslissingen over hulp worden altijd in dialoog, samen met de 
jeugdige en of ouders/opvoeders genomen. 

Expertpool 
Bij meer complexe ondersteuningsvragen, die de eigen competenties overstijgen, of wanneer er zorgen zijn 
over de veiligheid van een jeugdige, kunnen medewerkers voor consultalie en advies een beroep doen op 
medewerkers uil de experlpool. De medewerkers uit deze pool bieden onafhankelijk advies, zij verlenen 
geen daadwerkelijke hulp aan de Jeugdigen of hel gezin. Deze pool beslaat uit diverse deskundigen met 
uiteenlopende kennisgebieden, zoals specialistische casemanagers, medewerkers Veilig Thuis (voorheen 
Algemeen Meldpunt Hui.selijk geweld en Kindermishandeling, AMHK), Jeugdbescherming en 
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Jeugdreclassering. Dc meer complexe Iriage wordt met behulp van de experlpool uitgevoerd. Tevens wordl 
er geadviseerd over dc inzet van meer of minder intensieve ondersleuning. 

Flexibele ondersteuning 
Indien een professional uil de basisondersteuning of een huisarts of Jeugdarts aanvullende specifieke 
integrale ondersteuning van Jeugdige en of gezinssysteem wenselijk vindt (in samenspraak met 
betrokkenen), kan er gebruik gemaakt worden van inzet van uitvoerende professionals uit de flexibele 
ondersleuning. Ook kunnen deze medewerkers handelingsgerichte diagnostiek verlenen. De flexibele 
ondersleuning fungeert dus als een 'surplus' van de basisondersteuning. 
Deze ondersteuning is niel vrij toegankelijk voor Jeugdigen en/of ouders, maar is pas in te zetten na een 
professionele afweging van de hiertoe bevoegde professional in de basisondersteuning, dc huisarts of de 
Jeugdarts. In die zin spreken we van een individuele voorziening. 

Intensieve ondersteuning 
Indien blijkt dal de problemen van de Jeugdige of het gezinssysteem dermate ernstig of complex is, kan de 
professional ook een vorm van intensieve ondersteuning inzetten. Dit zijn vormen als dagbehandeling, 
poliklinische trajecten, 24-uurs zorg, pleegzorg en crisiszorg. Deze ondersteuning wordl veelal decentraal 
georganiseerd maar zoveel als mogelijk uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van de Jeugdige. 
Medewerkers van de intensieve ondersleuning kunnen ook specialistische diagnostiek verlenen. Vanuil de 
intensieve zorg wordt eveneens gewerkt aan de inzet van zorglrajecten gericht op het voorkomen van 
plaatsing en hel voorkomen van terugval. Alle vormen van hulp die in de intensieve ondersteuning gegeven 
wordl, zijn niel vrij toegankelijk. Deze hulp is altijd een vorm van individuele voorziening. De intensieve 
ondersteuning kan pas worden ingezet na een afgewogen oordeel van de hiertoe bevoegde professional. 

Kwaliteit 
Hel begrip kwaliteit koml in de Verordening voor in art. 10, tweede en derde lid, in art. 12, vijfde lid, en in 
artikel 22, aanhef en onder f. Ook in de toelichting bij die bepalingen koml hel begrip voor. 
In de Nadere regels komt het begrip kwaliteit voor in art. 9, tweede lid, onder b en in art. 10, eerste lid, 
onder b. Ook in de toelichting bij die bepalingen komt het begrip voor. 

Het kan daarbij gaan om professionele of kwaliteitsstandaarden (art. 10, derde lid, van de Verordening), 
maar ook om het gemeentelijk kwaliteitsbeleid (art. 22 van de Verordening). 

De gemeente Groningen heefl momentcel nog geen uitgewerkt kwaliteitsbeleid. Tot die tijd sluiten wij 
zoveel mogelijk aan bij landelijke kwaliteilskaders, zoals hel Kwalileitskader Jeugd. 

Een belangrijke norm in dit verband is die van "de verantwoorde hulp". 
De (medewerkers van) jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten verantwoorde hulp 
verlenen (artikel 4.1.1 Jeugdwet). Dal houdt in dal zij hulp van goed niveau moeten bieden, die in ieder 
geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële 
behoefte van de jeugdige of zijn ouder (Nota van Toelichting bij Besluit Jeugdwet, p. 39). Zij moeten zich 
zo organiseren dal het leidt tol verantwoorde hulp. 

Wijze van beoordeling Jeugdhulp 
Op 1 mei 2017 (ECLI: NL CRVB: 2017: 1477) heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke 
uitspraak gedaan over jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Deze uitspraak is richtinggevend voor de wijze 
waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd. De CRvB gaat daarbij uitgebreid in op dc verschillende 
stadia van hel onderzoek en de zorgvuldigheidseisen die gemeenten daarbij in acht moeten nemen. 

Onderzoek naar benodigde hulp 
Als een Jeugdige of ouder zich meldt, moet de gemeente allereerst vaststellen wal de hulpvraag is. 
Vervolgens moet de gemeente kijken of sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen in de zin van de 
Jeugdwet en welke problemen hel precies betreft. Daarna kan worden bepaald welke hulp nodig is om de 
doelen le bereiken die zijn vastgelegd in de jeugdhulpplicht van artikel 2.3 Jeugdwet. Pas als de benodigde 
hulp in kaart is gebracht, kan dc gemeente kijken welke bijdrage ouders of het sociale netwerk kunnen 
leveren. Slechts voor zover de mogelijkheden van ouders/hel netwerk ontoereikend zijn, moet de gemeente 
een voorziening verlenen. 
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Vereiste deskundigheid 
Dc CRvB geeft in zijn eerder genoemde uitspraak van I mei 2017 ook duidelijk aan dal gemeenten advies 
moeten vragen aan specifieke (jeugdhulp)deskundigen als dat nodig is. Daarbij moet de gemeente ervoor 
zorgen dat die deskundigheid concreet kenbaar is voor de hulpvrager. 



ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
De definities van 'ge.sprek' en 'melding' zijn nodig omdat deze begrippen niet zijn gedefinieerd in dc Wet 
cn hel gebruik hier afwijkt van het normaal spraakgebmik. 

Dc melding is hel eerste contact van Jeugdigen en ouders met hel college (in de praktijk is dit het WLI-
tcam) om aan le geven dal zij behoefte hebben aan jeugdhulp. Dc melding (artikel 3 van de Nadere regels) 
is iels anders dan dc aanvraag om ccn individuele voorziening; dit laatste is geregeld in artikel 5 van de 
Verordening. 

Het gesprek is het mondeling contact bij het onderzoek naar de hulpvraag waarin het college - in de 
praktijk zal hel college dit laten uitvoeren door deskundigen - mei degene die jeugdhulp vraagt zijn gehele 
situatie bespreekt ten aanzien van de ondervonden problemen en de gevolgen daarvan en de gewenste 
rcsullalcn van de le kiezen oplossingen. 

Als basis voor een aanvraag van een voorziening kunnen worden aangemerkt: 
1. een ondersteuningsplan zoals dal opgesteld wordt op initiatief van de gemeente, naar aanleiding 

van dc melding en hel gesprek. 
2. een familiegrocpsplan (zie ook artikel 4.1.2 van de Wel) zoals dal opgesteld wordt op initiatief van 

de Jeugdige en/of zijn ouders. 
3. een hulpverleningsplan (zie ook arlikcl 4.1.3 van de Wel) zoals dat opgesteld wordl ten behoeve 

van Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank in verband met aanvraag onderzoek of 
aanvraag (voorwaardelijke) gesloten plaatsing. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin hel college hel gewenst acht deze informele hulp die om 
niel door een naluuriijk persoon wordl geleverd en die niel in hel kader van een beroep wordl gegeven le 
vergoeden. Hel college heeft in deze nadere regels criteria opgenomen wanneer deze informele 
ondersteuning voor een vergoeding in aanmerking kan komen en heefl daarvoor een afzonderlijk tarief 
vastgesteld. Gelet op hel feil dat deze hulp niet in hel kader van een hulpverlenend beroep wordl verleend is 
er sprake van een lager tarief. 

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp en preventie 
Hieronder worden enkele vormen van Jeugdhulp kort nader toegelicht. 

Eerste lid, onder a: 

De versterking van de sociale context waarin gezinnen opvoeden en Jeugdigen opgroeien. 

Tweede lid:: onder 1) daaronder vallen bijvoorbeeld coachingslrajcclen en vormen van e-hulp; 
onder 3) daaronder vallen bijvoorbeeld trajecten zoals onder meer in zorgboerderijen geboden worden; 
onder 5) deze intervenlies worden uitgevoerd volgens hel principe van Wrapped around care. 

Intensieve ondersteuning bestaat uit een keten van specialistische poliklinische behandelaclivileilen, 
deeltijd- of dagbehandeling en of klinische opname en gedwongen jeugdhulp. 

onder 3) 
Hieronder vallen bijvoorbeeld pleegzorg, intramurale opvang, 24uurs opvang, pleegzorg in eigen netwerk, 
gesloten jeugdzorg, klinische opname cn kinder- en jeugdpsychiatrie. 

onder 5) 
Hieronder vallen bijvoorbeeld Jeugdzorgplus en enkele vormen van hoog specialistische GGZ, inzet van 
zorglrajecten gericht op hel voorkomen van uithuisplaatsing en inzet van specifieke zorglrajecten gericht op 
hel voorkomen van terugval. 
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Het is mogelijk om verschillende voorzieningen genoemd in dit artikel met elkaar le combineren, zodat 
passende Jeugdhulp ingezet kan worden. 

Alle in arlikcl 2 genoemde vormen van Jeugdhulp zijn in gemeente Groningen beschikbaar, hetzij doordal 
er subsidie voor beschikbaar is, hetzij doordal de Jeugdhulp centraal wordl ingekocht. Met betrekking lol 
subsidie is hoofdzakelijk paragraaf 3.13 van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen van 
locpassing. Daarnaast zijn ook de volgende paragrafen relevant: 
• § 4.5 Algemeen sociaal-cultureel werk (l.b.v. arlikcl 2 lid 1 onder a sub 2, alsmede lid 2 onder a sub 1 

en 2) 
• § 4.11 Maatschappelijke dienstverlening (l.b.v. arlikcl 2 lid onder a sub 1 en 2) 
• §4.13 Maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg en overlastbeslrijding (l.b.v. artikel 2 lid 

2 onder b). 

Artikel 3 tot en met 8 Algemeen 
Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden lol een algemene voorziening. De in de artikelen 3 
lot en met 8 beschreven procedure blijft hier achterwege. Of iemand toegang krijgt tol een algemene 
voorziening wordl slechts marginaal getoetst. 
Voor hel verkrijgen van een individuele, niel overige voorziening, geldt de in artikel 3 tot en met 8 
beschreven procedure. Bij hel onderzoek ter beoordeling van een aangemelde hulpvraag zal, zoals 
beschreven in artikel 4, in een gesprek mei de Jeugdige en zijn ouders dc gehele situatie worden bekeken en 
kan bijvoorbeeld alsnog worden verwezen naar een overige jeugdhulpvoorziening in plaats van, of naast, 
mogelijke toekenning van een individuele voorziening. 

Artikel 3 Melding hulpvraag 
Hel college is verantwoordelijk voor de inzet van de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van 
jeugdhulp. Hel college is bevoegd om de toegang tol Jeugdhulp le verlenen op grond van de Wet. 

In de praktijk zullen Jeugdprofessionals onafhankelijk adviseren over te nemen beslissingen. Namens het 
college nemen dan medewerkers van de gemeente - in mandaat - een beschikking met in achtneming van 
dal professionele advies. Waar in deze Nadere regels, "hel college" staal, kan hel college deze bevoegdheid 
mandateren naar ondergeschikten dan wel niet-ondergeschiklen op grond van de algemene regels van de 
Awb. 
De jeugdige of zijn ouders kunnen zich wenden tot een algemene voorziening zonder meldingsprocedure in 
de zin van artikel 3 van deze Nadere Regels. 

Zoals in de algemene toelichting al is aangehaald, hebben Jeugdigen en ouders onder de Jeugdwet geen 
wettelijk recht op jeugdhulp en geen individuele aanspraken op jeugdhulp. Wel is er een 
voorzicningenplicht voor de gemeente en het daaruit voortvloeiende recht van Jeugdigen en ouders op een 
zorgvuldige procedure. Deze nadere regels bevatten bepalingen die dit moeten waarborgen. Hiermee kan 
ten onrechte de schijn worden gewekt dal het telkens om een uitvoerig, onnodig bureaucratische proces 
gaat. Dit is echter geenszins de bedoeling. Zo is de schriftelijke ontvangstbevestiging van een melding 
enkel nodig als het om een officiële hulpvraag gaat, zoals omschreven in artikel 1, lid 1, onder f van de 
Verordening cn niel bij andere vragen. Verder kan hel onderzoek (artikel 4), afhankelijk van de inhoud van 
de melding, meer of minder uitgebreid zijn. Er kan bovendien hiervan - en in bepaalde gevallen ook van 
het gesprek (artikel 5) - in overleg met de Jeugdige of zijn ouders afgezien worden. Daartegenover staat dal, 
als dal nodig is, er ook sprake kan zijn van meerdere gesprekken. Als de Jeugdige al bij de gemeente 
bekend is, zal een aantal gespreksonderwerpen niel meer uitgediept hoeven te worden. Komen een jeugdige 
of zijn ouders voor hel eerst bij de gemeente, dan zal een gesprek nodig zijn om een totaalbeeld van de 
jeugdige en zijn situatie te krijgen. Een onderzoek en gesprek zullen uileindelijk vaak wel in enige vorm 
nodig zijn, omdat voor een zorgvuldig te nemen besluit hel van belang is dal alle feiten en omstandigheden 
van de specifieke hulpvraag worden onderzocht. Ook andere bepalingen (schriftelijke verslaglegging 
(artikel 6) en schriftelijke indiening aanvraag (artikel 8) zijn opgenomen met hel oog op een zorgvuldige 
procedure en in hel belang van een zorgvuldige dossiervorming. 

Artikel 4 Onderzoek 
Deze bepaling is hier opgenomen om een zorgvuldige procedure le waarborgen en te zorgen dal Jeugdigen 
en ouders goed worden geïnformeerd. 

9. 
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Het eerste l id dient Ier voorbereiding van het gesprek waarbij voor het onderzoek naar aanleiding van de 
melding relevante bekende gegevens in kaart worden gebracht, zodat cliënten niet worden belast met 
vragen over zaken die bij dc gemeente al bekend zijn cn een goede afstemming mogelijk is met eventuele 
andere voorzieningen op hel gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersleuning of werk en 
inkomen. De regels met betrekking lol de privacy van betrokkenen en gegevensuitwisseling die gelden op 
grond van dc Jeugdwet ende Wet bescherming persoonsgegevens en de hiervoor vanaf 25 mei 2018 
geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierop van overeenkomstige 
toepassing. 

Het verwerken van persoonsgegevens moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op ccn wettelijke verplichting. 
Als cr geen wettelijke verplichting is, dan is toestemming van betrokkene nodig voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Vooral bij de Jeugdwet waar men toestemming moet geven om bepaalde medische 
gegevens of psychologische onderzoeken van kinderen le mogen delen, omdat dil noodzakelijk is in het 
belang van het kind. 
Vanuit de AVG (artikel 7) moei de toestemming worden gegeven door middel van duidelijke actieve 
handeling, bijvoorbeeld schriftelijke verklaring, elektronische middelen of mondelinge verklaring. Hieruit 
moet blijken dal de betrokkene vrijelijk en ondubbelzinnig mcl de verwerking instemt. Dc toeslemming 
moei gelden voor alle verwerkingsactivileilen met hetzelfde doel. Als er meerdere doelen zijn voor de 
verwerking van persoonsgegevens, moet toestemming voor elk van deze doelen worden verleend. Naast 
doelbinding is hel belangrijk dal de betrokkene geïnformeerd word over hoelang de gegevens worden 
bewaard, wie er toegang heefl, hoe bezwaar kan worden gemaakt en hoe de toestemming kan worden 
ingetrokken. 
Binnen het sociaal domein kan hel problematisch zijn om rechtsgeldige toestemming te verkrijgen. De 
Autoriteit Persoonsgegevens heeft er namelijk op gewezen dal bij de uilvoering van laken in het sociaal 
domein sprake is van een afhankelijkheidsrelatie lussen de cliënt en dc gemeente. Dal maakt dal 
toestemming niet altijd in vrijheid gegeven kan worden. 

Tweede l id : bij de vaststelling van de datum, het tijdstip en de locatie voor het gesprek kunnen dan ook al 
wal concrete vragen worden gesteld of aan de Jeugdige of zijn ouders worden verzocht om nog een aantal 
stukken te overleggen. In het kader van de rechtmatigheid wordt in ieder geval de identiteit van de Jeugdige 
of ouders vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in arlikcl 1 van de Wel op de 
identificatieplicht. Tevens kan worden beoordeeld of sprake is van een voorliggende voorziening en of het 
college op grond van artikel 1.2 van de Wel al dan niet is gehouden om een voorziening op basis van deze 
Wel le treffen. 

In het derde l id is een bepaling opgenomen ter voorkoming van onnodige bureaucratie. Als de gemeente al 
een dossier heefl van de jeugdige of zijn ouders, en de Jeugdige of zijn ouders geven (impliciet) 
toestemming om dit dossier le gebruiken, dan kan een onderzoek achterwege blijven. Een gesprek over de 
acute hulpvraag is dan in de regel nog wel nodig. Indien de hulpvraag ook al bekend is, en hel bijvoorbeeld 
over een vervolgvraag gaal, dan kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders ook van het gesprek worden 
afgezien. Di l laatste is bepaald in artikel 5, derde lid. 
Er kunnen zich ook situaties voordoen op grond waarvan professionals tot hel inzicht komen dal er sprake 
is van een acute bedreiging van het de veiligheid en of welzijn van het kind of gezin. In dal geval moet er 
soms eerst gehandeld worden voordat er een gesprek kan plaats vinden. 

Artikel 5 Gesprek 
Voor een zorgvuldig le nemen besluit is hel van belang dat alle feilen en omstandigheden van de specifieke 
hulpvraag worden onderzocht. Daarbij is hel van belang dat hel onderzoek in samenspraak met de Jeugdige 
en zijn ouders wordl verricht. Voor een zorgvuldig onderzoek is veelal persoonlijk contact nodig om een 
totaalbeeld van de Jeugdige en zijn ouders le krijgen. Het ligt daarom ook voor de hand dat tijdens een 
gesprek met de jeugdige en zijn ouders het een en ander wordl besproken. Of dil gesprek op een 
gemeenlelocalie (wijkteam) plaatsvindt, op school, bij de Jeugdige of zijn ouders thuis, of bij een andere 
deskundige zal afhankelijk van de concrete situafie worden besloten. Indien nodig voor het onderzoek, kan 
ook sprake zijn van meerdere (opeenvolgende) gesprekken. 
In hel gesprek zou duidelijk moeten worden hoe ook de meest complexe individuele voorzieningen kunnen 
worden getroffen. Dc wetgever omkleedt de procedure om te komen tol een individuele voorziening met 

10. 
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allerlei waarborgen rond een deskundige beoordeling. Hel kan zelfs gaan om diagnostiek om voor een 
psychiatrische behandeling in aanmerking tc komen of voor een verblijf in 24-uursopvang. Dat zijn 
zwaarwegende beslissingen waaraan professioneel onderzoek en afweging ten grondslag liggen. 

Een gesprek kan ook worden aangegaan zonder dal er sprake is van een aanvraag voor jeugdhulp. 
Professionals cn medeopvoeders zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van hel kind. 
Zorgen worden via de reguliere communicatie met ouders besproken. Wanneer ouders echter niet in staat 
of bereid zijn om daar goed op te reageren moet er in hel belang van hel kind toch hulp worden ingezet. In 
dal geval is er sprake van ongevraagde ondersleuning lol en met drang. Daarbij staat altijd wel de dialoog 
met de ouders centraal, maar is het gesprek niel leidend. De Jeugdhulp wordl namelijk op basis van een 
afweging van deskundigen door de casemanager ingezet. 

In het eerste lid is opgenomen dat het gesprek zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. Hel hangt af van dc 
situatie hoe snel dal kan of moet plaatsvinden. 
In de onderdelen a tol en met i zijn de onderwerpen van hel gesprek weergegeven. Het betreft uiteraard 
altijd maatwerk. Indien de Jeugdige al bij de gemeente bekend is, zullen een aantal gespreksonderwerpen 
niel meer uitgediept hoeven te worden en zal bijvoorbeeld alleen kunnen worden gevraagd of er nog 
nieuwe ontwikkelingen zijn. Komen een jeugdige of zijn ouders voor hel eerst bij de gemeente, dan zal het 
gesprek dienen om een totaalbeeld van de Jeugdige en zijn situatie te krijgen. In onderdeel c wordl de eigen 
kracht van jeugdigen en ouders voorop gesteld overeenkomstig hel in de considerans van de Wel en de 
verordening vermelde uitgangspunt dal de verantwoordelijkheid voor hel gezond en veilig opgroeien van 
jeugdigen allereerst bij de ouders en de Jeugdige zelf ligt. Een le verstrekken voorziening kan ook Juist 
nodig zijn om de male van probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders en die van de 
naaste omgeving te versterken. 

Ten aanzien van de afslemming.splichl in onderdeel g valt le denken aan een voorziening die een Jeugdige 
ontvangt op grond van de AWBZ of de Zvw en een voorziening op het gebied van passend onderwijs. 

Tijdens hel gesprek wordl het transparantiebeginsel vervat in de Wet bescherming persoonsgegevens en 
vanaf 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gehanteerd. 
Hel transparantiebeginsel houdt in dal iedereen hel recht heefl om te welen wal er waar van hem vastligt en 
wat er lussen wie wordl uitgewisseld. Hel college verstrekt die informatie aan betrokkene(n). 

Met betrekking tol de benodigde toestemming van de jeugdige en/of ouders voor verwerking van 
persoonsgegevens wordl verwezen naar de toelichting op artikel 4, eerste lid en naar de relevante 
bepalingen in de Jeugdwet. 

Artikel 6 Ondersteuningsplan 
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 
procedure. De invulling van deze verslagplicht is vormvrij. Hierbij is een voorbeeld genomen aan de 
praktijk van de Wmo. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken II 
2013/14 33 841, nr. 3) slaat hierover dal hel college een weergave van de uitkomsten van het onderzoek 
verstrekt om de cliënt in staat te stellen een aanvraag le doen voor een maatwerkvoorziening. Dal moet in 
beginsel schriftelijk. Een goede weergave maakt hel voor de gemeente inzichtelijk om een Juiste beslissing 
le nemen te nemen op een aanvraag en draagt bij aan een inzichtelijke communicatie met de cliënt. 
Uiteraard zal dc weergave van de uitkomsten van het onderzoek variëren met de uilkomsten van het 
onderzoek. Zo zal de weergave van het onderzoek bijvoorbeeld heel beperkt kunnen zijn als de cliënt van 
mening is goed geholpen te zijn en de uitkomst is dal geen aanvraag van een maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is. Bij meer complexe onderzoeken zal uiteraard een uitgebreidere weergave noodzakelijk 
zijn. Desgewenst kan de gemeente de schriftelijke weergave van de uitkomsten van hel onderzoek ook 
gebruiken als een met de cliënt overeengekomen plan (arrangement) waarin de gemaakte afspraken en de 
verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn vastgelegd. Hel is in dal geval passend dal hel college en de 
cliënt dit plan ondertekenen. 

Het later toevoegen van opmerkingen of het aanbrengen van wijzigingen of hel herstellen van feitelijke 
onjuistheden is eveneens vormvrij. 

II. 
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Artikel 7 Uitwerking voorwaarden, beoordeling en afweging toegang individuele voorziening 
In artikel 2.9 onderdeel a van de Jeugdwet is bepaald dal de gemeenteraad bij verordening moet aangeven 
wat de voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening zijn. Dit kader slaat in artikel 9 van 
de verordening. In artikel 7 van deze nadere regels is dal kader verder uitgewerkt. 

Lid 1 
Belangrijk is dat bij het beoordelen van de problematiek allereerst gekeken wordl in hoeverre het eigen 
sociale netwerk van de betrokkene ondersteuning kan bieden (onderdeel a). Dit is een van dc belangrijkste 
uitgangspunten van de Jeugdwet: hel inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden cn 
hel probleemoplossend vermogen van de Jeugdige, zijn ouders en hun omgeving (artikel 2.1 onderdeel d 
van de Jeugdwet). Pas als blijkt dal jeugdige of zijn ouders er zelf, met hulp van dc omgeving, niet of 
slechts gedeeltelijk uitkomen, moet het college een voorziening treffen. Uil deze bepaling volgt levens dal 
geen voorziening hoeft le worden toegekend als er sprake is 'gebruikelijke hulp'. Zie voor dit begrip de 
toelichting bij artikel 1, lid I , onderdeel e van de verordening. 

Een algemene (vrij toegankelijke) voorziening heefl voorrang boven ccn individuele voorziening 
(onderdeel c). Mei andere woorden: is er een algemene voorziening beschikbaar die volledig tegemoet 
koml aan de ondersleuningsbehoefte van de Jeugdige of zijn ouders, dan hoeft hel college geen individuele 
voorziening te treffen. 

Hel college hoeft evenmin een voorziening le verstrekken als Jeugdige of zijn ouders gebruik kunnen 
maken van een andere (voorliggende) voorziening (onderdeel b). Hel gaal dan om een voorziening op 
grond van een andere wet dan de Jeugdwet (bijvoorbeeld Wmo of Wlz). Dil vloeit overigens reeds voort uit 
artikel 1.2 van de Jeugdwet, maar is voor de volledigheid ook hier opgenomen. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dal wanneer slechts een gedeelte van de ondersleuningsbehoefte opgelost 
kan worden door bijvoorbeeld het eigen netwerk of een andere voorliggende voorziening, het college nog 
steeds een voorziening zal moeten treffen voor de resterende ondersleuningsbehoefte. Dat volgt uil het 
gebruik van de zinsnede "voor zover" in de aanhef van deze bepaling. 

Artikel 8 Aanvraag en pgb 
Als de Jeugdige of zijn ouders een pgb willen voor de individuele voorziening die nodig is, moeten ze 
daarvoor een aanvraag indienen, of moeten ze dit althans bij hun aanvraag (als bedoeld in lid 1) vermelden. 
De aanvraag is nodig om le kunnen beoordelen of de kwaliteit gegarandeerd is en de op grond van dc 
Jeugdwet vereiste motivering aanwezig is. 

Artikel 9 De beschikking 
Indien de jeugdige en/of zijn ouders een formele aanvraag bij hel college indienen, dient hel college een 
beschikking op te stellen, waartegen bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk is. Uitgangspunt 
van de Wel is dal de Jeugdige of zijn ouders een voorziening in 'natura' krijgen. Indien gewenst door de 
Jeugdige of zijn ouders beslaat echter de mogelijkheid van hel toekennen van een pgb. 

De Jeugdwet regelt dal in de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening in ieder geval 
wordt aangegeven of de voorziening in natura of als pgb wordl verstrekt. 
Om te voorkomen dal de uilvoering bureaucratisch wordt, is er gekozen om niel automatisch voor elke 
voorziening een beschikking af te geven. 
In principe wordl er geen beschikking afgegeven, tenzij: 

de Jeugdwet, de Verordening of de Nadere regels daar aanleiding loc geven; 
de Jeugdige en/of zijn ouders om een beschikking verzoeken. Daarin legt het college de met de 
jeugdige en/of zijn ouders gemaakte afspraken vast; 
het college een besluit neemt, dat afwijkt van het oordeel van de Jeugdhulpaanbieder; 
het college een besluit neemt, dal afwijkt van de aanvraag; 
sprake is van toekenning en/of afwijzing van een pgb; 
het college een beschikking van belang acht voor de Jeugdige en/of zijn ouders en/of een derde. 

Dal laatste kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als hel college een beschikking van belang vindt voor een 
behandelende instelling. 
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Indien dc Jeugdige en/ of zijn ouders hel niet eens is met de gekozen vorm van jeugdhulp cn daartegen 
bezwaar wil maken, zal hij om een beschikking moeten verzoeken. Hel college kan een getekend verslag 
als aanvraag aanmerken op grond van art. 5, lid 2 van de Verordening, zodat de Jeugdige en/of zijn ouders 
daarover geen aparte schriftelijke aanvraag hoeft/hoeven in le dienen. Als hel college een beschikking 
afgegeven heefl, ligt de normale bezwaar- en beroepsprocedure open voor belanghebbenden. 

De mogelijkheid om bezwaar in le dienen legen de beschikking en ook de daarop volgende mogelijkheid 
van beroep bij de rechter is geregeld in de Awb en geldt in beginsel voor alle beschikkingen. Indien een 
Jeugdige of zijn ouders in bezwaar en beroep willen gaan, hebben zij op grond van de Awb hel recht op hel 
indienen van een aanvraag, waarmee een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit kan worden uitgelokt. 
Ook dc weigering, of het te lang uitblijven van een beschikking, geeft de burger op grond van dc Awb de 
ingang van bezwaar en beroep. Deze toelichting is hier opgenomen in het belang van burgers om hen een 
zo compleet mogelijk beeld le geven van hun rechten en plichten. 

Na dc bezwaarprocedure kan de Jeugdige en/of zijn ouders in beroep gaan bij de kinderrechter, die optreedt 
als bestuursrechter. In artikel 8, lid 7 van hoofdstuk 2 van de Bevoegdheidsregcling bestuursrechtspraak bij 
de Awb is geregeld dal de kinderrechter bevoegd is. Tegen een uitspraak van de kinderrechter kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep (Awb, bijlage 2, hoofdstuk 4, 
artikel 10). 

Artikel 10 Regels voor pgb 
Om in aanmerking te komen voor een pgb dient de Jeugdige en/of zijn ouders allereerst le voldoen aan dc 
voorwaarden voor hel verkrijgen van een individuele voorziening. Als hiervoor geen indicatie is afgegeven, 
kan geen pgb toegekend worden. 

Bij een indicatie voor een individuele voorziening, komt de keuze tussen Zorg in Natura en een pgb aan de 
orde. Als er door de Jeugdige en/of zijn ouders niel om een pgb gevraagd wordl, dan wordt er in principe 
Zorg in Natura verleend. De keuze voor een pgb dient te worden gemotiveerd. 
Voor elk pgb gelden de voorwaarden, zoals geformuleerd in het eerste lid. Het gaat daarbij om dc 
wettelijke voorwaarden van artikel 8.1.1. lid 2 van de Jeugdwet. Bij spoedeisende Jeugdhulp wordt een pgb 
niet passend geacht. 
In art. 8.1.1 lid 2 onder c van de Jeugdwet is bepaald dal de Jeugdhulp van goede kwaliteit moet zijn. 
De waarborgen voor een goede kwaliteit zijn in de Jeugdwel geregeld in art. 4.1.1 en hangen samen met de 
begrippen "verantwoorde hulp" en "goed hulpverlener". 
Om die reden stellen we als voorwaarde dal de jeugdige en/of zijn ouders van le voren een plan hebben 
opgesteld over hoe zij het pgb gaan besleden en dienen zij gebruik te maken van een door hel college 
goedgekeurde ondersleuningsovereenkomst. 

In artikel 10, derde lid van de Verordening is bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een 
pgb wordl verstrekt, de Jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort lot het sociale netwerk. 

In artikel 8.1.1, vierde lid, onderdeel a, van de Wel is bepaald dat hel college een pgb kan weigeren voor 
zover de koslen van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de koslen van de individuele 
voorziening. Zo wordt voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als tc veel personen zelf 
ondersleuning willen inkopen mcl een pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan Zorg in 
Natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb 
is in de Nadere regels begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door 
hel college ingekochte individuele voorziening in natura. 

Derde en vierde lid: 
Wanneer hel pgb in uren, dagdelen of etmalen is vastgesteld, wordl dc besteding van het pgb beperkt lol 
betaling van de ondersleuning waarvoor dal tarief is vastgesteld. De tarieven zijn exclusief reiskosten. Bijv. 
tussenpersonen, belangenbehartigers, bemiddelingskoslen, koslen in verband met hel opdrachlgeverschap, 
en administratiekosten of uitkeringen wegens verlof of feestdagen mogen niel uit het pgb betaald worden 
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Dc basis voor de vaststelling van de hoogte van hel pgb tarief cn de tarieven zelf zijn vastgelegd in artikel 
10 van de Verordening en de daarbij gevoegde bijlage. 

Artikel 11 - Indexering tarieven 
Deze bepaling maakt hel mogelijk om de bedragen die gebaseerd zijn op de verordening en deze Nadere 
regels te indexeren. Welke index daarvoor wordt gebruikt, kan per voorziening door hel college worden 
bepaald. 
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