
 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Onder het begrip ‘andere voorziening ’  wordt in deze verordening verstaan een voorziening 

die niet op grond van de Jeugdwet wordt getroffen, maar in het kader van maatschappelijke 

ondersteuning, onderwijs, werk en inkomen of zorg. Zie ook artikel 2.9, onder b, van de 

wet. De individuele voorz ieningen en overige voorzieningen zijn opgenomen in artikel 2. 

Hoe individuele voorzieningen verkregen kunnen worden, is nader geregeld in de artikelen 

3 en 4. 

 

De definit ie van ‘PGB ’  is opgenomen, omdat de afkorting PGB in het spraakgebruik inmid-

dels meer is ingeburgerd dan voluit ‘persoonsgebonden budget’.  

 

Het aantal definit ies van artikel 1 is beperkt aangezien de wet al een fl ink aantal definit ies 

kent die ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wetteli jke definit ies zijn dan ook niet 

nogmaals opgenomen in de verordening. Het betreft onder meer definit ies van centrale be-

grippen als ‘ jeugdhulp’, ‘ jeugdige’ en ‘ouder’. In de verordening gebruiken we de begrippen 

jeugdige en ouder overeenkomstig de Jeugdwet. Indien mogelijk algemeen aangeduid als 

‘ jeugdigen en ouders’ en specif iek veelal als ‘de jeugdige en/of zijn ouders’. Met de aan-

duiding ‘de jeugdige en/of zijn ouders’ bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 

jaar of ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders ( in de definit ie van artikel 1 

van de wet: de gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeug-

dige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een 

jeugdige tussen de 12 en de 16 jaar), of de ouders namens de jeug dige (bij een jeugdige 

jonger dan 12 jaar).  

 

In artikel 1.1 van de wet is jeugdhulp als volgt gedefinieerd:  

1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders 

bij het verminderen, stabil iseren, behandelen en opheffen  van of omgaan met de gevolgen 

van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of 

een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 

adoptiegerelateerde problemen;  

2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstan-

dig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, l ichamelijke of zintuig-

li jke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 

leefti jd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 

3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonli j-

ke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met 

een verstandelijke, l ichamelijke of  zintuigli jke beperking of een somatische of psychiatr i-

sche aandoening of beperking, die de leefti jd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met 

dien verstande dat de leefti jdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader 

van jeugdstrafrecht. 

 

Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal definit iebepalingen 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).  
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Artikel 2 Vormen van jeugdhulp  

Dit artikel geeft een nadere uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, 

onder a, van de wet, waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt over de 

door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige ( jeugdhulp)voorzieningen. 

Uit de memorie van toelichting op de wet (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3) komt 

naar voren dat de burger recht heeft op een duideli jk beeld van het aanbod van voorzienin-

gen binnen de gemeente.  

 

Het begrip 'voorziening' is een lastig te vatten begrip. De wetgever waagt zich dan ook niet 

aan een definit ie, maar geeft wel in de memorie van toelichting aan dat de door de gemeen-

te te treffen voorziening zowel een algemene, vri j toegankeli jke voorziening kan zijn als een 

individuele voorziening. Een individuele voorziening zal vaak betrekking hebben op meer 

intensieve ondersteuning. De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke 

niet. Voor de niet vri j toegankelijke vormen van ondersteuning zal  door de gemeente (arti-

kel 4) of door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts en de jeugdhulpaanbieder (artikel 

3) eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning 

daadwerkeli jk nodig hebben.  

 

Voorzieningen in de zin van de Jeugdwet zijn gerelateerd aan de drieledige wetteli jke defi-

nit ie van jeugdhulp (zie de toelichting op artikel 1). Een voorziening kan derhalve een breed 

spectrum van verschil lende 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 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts  

In artikel 2.6, eerste l id, onderdeel g, van de Jeugdwet is geregeld dat naast de gemeente-

li jk georganiseerde toegang tot jeugdhulp ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de 

huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar de jeugdhulp bli jf t bestaan. Dit laatste geldt 

zowel voor de vrij toegankelijke (overige) voorzieningen als de niet vri j toegankelijke ( indi-

viduele) voorzieningen. Met een dergeli jke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aan-

kloppen bij de jeugdhulpaanbieder. In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder (bijvoor-

beeld de jeugdpsychiater, de gezinswerker of orthopedagoog) zijn die na de verwijzing 

(stap 1) beoordeelt welke jeugdhulp precies nodig is. Deze bepaalt in overleg met de jeug-

dige of ouder daadwerkeli jk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigd e 

jeugdhulp. Deze aanbieder stelt dus feiteli jk vast wat naar zijn oordeel de inhoud van de 

benodigde voorziening dient te zijn en hij zal zijn oordeel mede baseren op de protocollen 

en r ichtli jnen die voor een professional de basis van zijn handelen vorme n (stap 2). Zie ook 

de algemene toelichting.  

 

Artikel 3, eerste lid – Gecontracteerde jeugdhulp 

Het college gaat met huisartsen en met de zorgaanbieders afspraken maken over de wijze 

van doorverwijzing en het aanbieden van zorg. Op basis van uitspraken van  de staatssecre-

taris moeten we er van uit gaan dat huisartsen (en jeugdartsen en specialisten) autonoom 

mogen doorverwijzen en dat de aanbieders vervolgens de noodzakelijke hulp inzetten. Het 

beschikbaar stellen van jeugdhulp door het college zou daarmee e en formaliteit worden. 

Hiermee wordt geen recht gedaan aan het principe van één gezin, één plan en één regis-

seur. Om te voorkomen dat de hulpverlening voor het kind en gezin niet integraal tot stand 

komt, is het nodig dat er goede afspraken worden gemaakt tussen college, huisartsen en 

zorgaanbieders. Deze afspraken moeten er toe leiden dat met instandhouding van de auto-

nomie van de huisartsen de doorverwijzing en hulp tot stand komt in samenspraak met de 

lokale zorgstructuur.  



 3   

Binnen het Groninger Functioneel model betekent dit dat huisartsen en aanbieders actief 

gebruik zouden moeten gaan maken van de regierol van de casemanager en de informatie 

en adviesfunctie van de expertpool.  

 

Artikel 3, tweede lid – Vastlegging bij beschikking 

Als de jeugdige en/of zijn ouders dit wensen ofwel in het uitzonderli jke geval dat het colle-

ge een besluit neemt dat afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder, legt het colle-

ge de te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een be-

schikking aan de jeugdige en/of zijn ouders. Op die manier wordt de jeugdige en zijn ou-

ders de benodigde rechtsbescherming geboden en wordt voorkomen dat het college talloze 

beschikkingen moet afgeven die hetzelfde luiden als hetge en de jeugdige of zijn ouders 

naar het oordeel van de jeugdhulpaanbieder nodig hebben.  

 

Artikel 4 Toegang jeugdhulp via de gemeente 

Deze bepaling regelt de toegang van jeugdhulp via de gemeente en is opgenomen om een 

zorgvuldige procedure te waarborgen. Di t alles ter uitvoering van artikel 2.9, onder a, van 

de wet waarin is bepaald dat de gemeente in ieder geval regels stelt over de door het col-

lege te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de 

voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij 

een individuele voorziening. De voorwaarden, beoordeling en afwegingsfactoren staan in 

artikel 8. Nadere Regels.  

 

Artikel 5 Inhoud beschikking 

Indien de jeugdige en/of zijn ouders een formele aanvraag bij het college indienen (artikel 

7. Nadere regels) of er overeenkomstig artikel 3, tweede lid, een beschikking afgegeven 

wordt, dient het college een beschikking op te stellen, waartegen bezwaar en beroep op 

grond van de Awb mogelijk is. Uitgangspunt van de wet is dat de jeugdige of zijn ouders 

een voorziening in ‘natura’ kri jgen. Indien gewenst door de jeugdige of zijn ouders bestaat 

echter de mogelijkheid van het toekennen van een PGB.  

 

De Jeugdwet regelt, dat in de beschikking tot verstrekki ng van een individuele voorziening 

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

 

Deze toelichting is hier opgenomen in het belang van burgers om hen een zo compleet mo-

gelijk beeld te geven van hun rechten en plichten. De mogelijkheid om bezwaar in te dienen 

tegen 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 het recht op het 

indienen van een aanvraag, waarmee een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit kan wor-

den uitgelokt. Ook de weigering, of het te lang uitbli jven van een beschikking, geeft de bur-

ger op grond van de Awb de ingang van bezwaar en beroep.  

 

In de beschikking wordt alleen ter informatie opgenomen dat een ouderbijdrage is verschul-

digd (derde lid). De vaststell ing en inning geschiedt door het bestuursorgaan dat namens 

de gemeente met de inning is belast. De Jeugdwet beperkt het opleggen van een eigen bij-

drage tot de situatie waarin een kind in een instell ing is opgenomen. De fi losofie hierachter 

is dat de ouders in dat geval geen of veel minder kosten van levensonderhoud van het kind 

hebben. Deze ouderbijdrage geldt ook wanneer het kind in een justitiële inrichting is ge-

plaatst.  
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Artikel 6 Regels PGB 

Het college verstrekt een PGB in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet. Als aan 

alle wetteli jke voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verpl ichting van het col-

lege worden gesproken (zie ook de tekst van artikel 8.1.1, eerste l id: “Indien de jeugdige of 

zijn ouders dit wensen …”). Voor gemeenten is onder meer van belang dat een PGB slechts 

wordt verstrekt, indien de jeugdige of zijn ouders motiveren dat de individuele voorziening 

die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend is (zie artikel 8.1.1, derde lid, onder 

b). 

Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14  33 684, nr. 11, artikel MM) is de regeling in 

artikel 8.1.1 van de wet voor  het PGB aangepast (“gestandaardiseerd”) aan de verwante 

regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), In deze 

regeling stond dat een PGB slechts wordt verstrekt indien aan de in het derde lid gestelde 

voorwaarden is voldaan.  Bij amendement Bergkamp/Voortman (Kamerstukken II 2013/14  33 

684, nr. 109) is het woord ‘slechts’ geschrapt omdat dit een onnodige en overbodige inper-

king van het recht op een PGB leek te suggereren. Bij amendement Bisschop en Voortman 

(Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 100) is het vijfde l id zo aangepast dat duideli jk is ge-

worden dat jeugdigen of hun ouders zelf kunnen bijbetalen wanneer het tarief van de door 

hen gewenste aanbieder duurder is dan de in de betreffende situatie goedkoopst adequate 

door het college te bieden individuele voorziening in natura. Het college kan het PGB 

slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan deze door het college te bieden indi-

viduele voorziening in natura.  

  

Het eerste tot en met derde lid van artikel 6 berusten op artikel 2.9, onder c, van de wet. In 

deze wetsbepaling staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze 

de hoogte van een PGB wordt vastgesteld.  

 

Voor nieuwe PGB aanvragen kunnen de gemeenten voorwaarden stellen. Deze voorwaar-

den hebben betrekking op: 

 de bekwaamheid van de aanvrager: kan de burger zelfstandig een redelijke afweging 

maken van zijn belangen t.a.v. de zorgvraag;  

 de vraag of de aanvrager de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde wijze 

kan uitvoeren; 

 de motivering van de aanvrager dat de zorg in natura niet passend is;  

 de kwaliteit van de geboden zorg.  

 

Overgangsrecht 

Het overgangsrecht is ook van toepassing op PGB ’s wanneer een indicatie doorloopt in 

2015. Dat houdt in dat de PGB-houder het recht heeft op hetzelfde budget om dezelfde 

aanbieder in te kopen. De gemeente heeft de vrijheid om in overleg met de PGB-houder te 

onderzoeken of er een aanbieder te vinden is die of beter aansluit op de zorgbehoefte van 

het kind of gezin al dan niet tegen gunstiger budget.  

De voorwaarden, kwaliteitsregels en tarieven die de gemeente kan vaststellen gelden niet 

voor de PGB ’s die vallen onder het overgangsrecht. Wel zal de gemeente er op moeten 

kunnen toezien dat het PGB op de juiste gronden is verstrekt, het PGB wordt gebruikt of op 

een juiste manier voor jeugdhulp wordt gebruikt of dat het PGB (nog) wel nodig is. Ook kan 

het voorkomen dat een PGB te weinig ruimte biedt voor de juiste zorg. Doet zich zo’n situa-

t ie voor dan kan de gemeente het PGB wijzigen ook al is er sprake van een overgangs-

recht.  
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Artikel 7 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering  

Deze bepaling is een uitwerking van de bij nota van wijziging ( Kamerstukken II 2013/14 33 

684, nr. 11, artikel D) ingevoegde verplichte delegatiebepaling van artikel 2.9, onder d, van 

de wet, waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening regels stelt voor de bestr i jding 

van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening, alsmede van misbruik of 

oneigenlijk gebruik van de wet. Ook deze bepaling beoogt het standaardiseren met de re-

gelgeving met betrekking tot de aan elkaar verwante beleidsterreinen van jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning. Zie ook de toelichting onder artikel 6.  

 

In de toelichting op de nota van wijziging is voorts vermeld dat het tot de gemeenteli jke 

verantwoordelijkheid behoort misbruik van de geboden voorzieningen te voorkomen en, 

waar nodig, op te treden tegen onterecht gebruik van individuele voorzieningen of per-

soonsgebonden budgetten. Een zorgvuldig gebruik van collectieve middelen is wezenlijk 

voor het draagvlak daarvan. De artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4 (oorspronkelijk genummerd: 

8.1.1a tot en met 8.1.1c) zijn eveneens bij nota van wijziging en ter standaardisering van de 

regelgeving aan het wetsvoorstel toegevoegd. 

 

Het eerste l id berust mede op artikel 8.1.2, eerste l id, van de wet. Ook de overige onderde-

len van artikel 8.1.2 en artikel 8.1.3 en 8.1.4 geven handen en voeten aan de bestr i jding 

van misbruik en oneigenlijk gebruik en zijn opgenomen in deze verordening. De wettekst 

van de artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4 is veelal beperkt tot het PGB. Waar mogelijk en zin-

vol, is dit ter uitwerking van de delegatiebepaling in artikel 2.9, onder d, van de wet, in de 

verordening uitgebreid tot de individuele voorziening in natura. Hiervoor kan ook steun ge-

vonden worden in de tekst van de toelichting op artikel 8.1.2, waarbij is vermeld dat de in 

het eerste l id geregelde inlichtingenverplichting als uitgangspunt heeft dat van de jeugdige 

en zijn ouders aan wie een individuele voorziening of een daaraan gekoppeld PGB is ver-

strekt, verlangd kan worden dat ze voldoende gegevens en inlichtingen verstrekken om het 

college in staat te stellen te beoordelen of het beroep op die individuele voorziening of het 

daaraan gekoppelde PGB terecht is gedaan. Indien het de jeugdige of zijn ouders redelij-

kerwijs duideli jk moet zijn dat er feiten en omstandigheden, of daarin opgetreden wijzigin-

gen, zijn die van invloed kunnen zijn op de toekenning van de individuele v oorziening of het 

daaraan gekoppelde PGB, dienen zij dit onverwijld aan het college te melden. Verstrekken 

zij niet onverwijld uit eigen beweging of op verzoek van het college alle gevraagde inlich-

tingen en bewijsstukken, dan heeft dat gevolgen voor de toe kenning van de voorziening of 

het daaraan gekoppelde PGB. Het college kan niet alleen bij een aanvraag, maar ook in 

andere stadia concrete informatie en bewijsstukken van de belanghebbende vragen.  

 

Het tweede lid is geënt op artikel 8.1.4 van de wet .  Ook hier is de tot het PGB beperkte 

reikwijdte van artikel 8.1.4 van de wet op grond van het bepaalde in artikel 2.9, onder d, 

van de wet uitgebreid tot de individuele voorziening in natura.  

 

Het derde lid regelt dat indien een jeugdige en/of zijn ouders onju iste of onvolledige gege-

vens heeft verstrekt, het 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. Het college weegt dus mee, in hoeverre verwijtbaar is, dat 

foute gegevens verstrekt zijn. Is er sprake van opzet, dan zal het college sowieso terugvor-

deren. Bij verwijtbaarheid kan het college terugvorderen; in dat geval maakt het een afwe-

ging, of het verstrekken van de onjuiste of onvolledige gegevens in de r isicosfeer van de 

jeugdige of zijn ouders l igt. Dit systeem sluit aan bij het publiekrechteli jk systeem van de 

Awb.  
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In het vierde lid is gekozen voor de relatief korte termijn van drie maanden, vanuit de ge-

dachte dat jeugd en jongeren kwetsbaar zijn en er sneller ingegrepen moet kunnen worden. 

De intrekkingsmogelijkheid is als bevoegdheid (kan) geformuleerd om het colle ge de ruimte 

te geven naar alle omstandigheden van het geval te kijken, zonder dat ze verplicht zijn het 

PGB in te trekken. 

 

Indien de beslissing tot verlening van een PGB op basis van het vierde lid wordt ingetrok-

ken, dan herleeft de zorgplicht van de gemeente. Het college dient de zaak opnieuw te be-

kijken vanuit die plicht.  

 

Artikel 8 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbe-

schermingsmaatregelen en jeugdreclassering 

Het college kan de uitvoering van de Jeugdwet, met uitzondering van de vaststell ing van de 

rechten en plichten van de jeugdige of zijn ouders, door aanbieders laten verrichten (artikel 

2.11, eerste l id, van de Jeugdwet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van 

jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering gebeurt, moeten bij veror-

dening regels worden gesteld ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs 

voor de levering van jeugdhulp of de u itvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of 

jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.12 van 

de Jeugdwet). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de deskundig-

heid van de beroepskrachten en de toepasseli jke arbeidsvoorwaarden.  

 

Om te voorkomen dat er alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering wor-

den in dit artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het vaststel-

len van tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt dat er een 

beter beeld ontstaat van reële kostprijs voor de activiteiten die zij door aanbieders willen 

laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel inzet tegen de arbeids-

voorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Hiervoor is ten minste een beeld no-

dig van de vereiste activiteiten en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Dit biedt een 

waarborg voor werknemers dat hun werkzaamheden aansluiten bij de daarvoor geldende 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Artikel 9 Vertrouwenspersoon  

In artikel 2.6, eerste l id, onder f, van de wet is bepaald dat het college ervoor verantwoor-

deli jk is dat jeugdigen, hun ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een ver-

trouwenspersoon. Met de vertrouwenspersoon wordt een functionaris bedoeld zoals deze 

nu al werkzaam is binnen de jeugdzorg. Onafhankelijkheid, beschikbaarheid en toeganke-

li jkheid zijn belangrijke factoren (wetteli jke vereisten) voor een goede invull ing van deze 

functie.   

 

De wet adresseert het co llege rechtstreeks en vraagt niet om hierover bij verordening een 

regeling op te stellen. De bepaling uit de wet is toch in de verordening opgenomen vanwege 

het in het belang om in de verordening een compleet overzicht van rechten en plichten van 

jeugdigen en ouders te geven. Bij algemene maatregel van bestuur (het Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet) zal een nadere uitwerking worden gegeven van de taken en bevoegdheden van 

de vertrouwenspersoon. 

 

Artikel 10 Klachtregeling 

Iemand die zich onheus behandeld voelt kan een klacht indienen bij de organisatie die ver-

antwoordelijk is voor de betrokken medewerker. Zo heeft de gemeente een algemene 

klachtregeling, gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht.  
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Hierin is ook het recht neergelegd om na de behandeling van de klac ht de ombudsman te 

verzoeken een onderzoek in te stellen. Deze regeling geldt echter alleen voor het handelen 

van medewerkers van de gemeente. In het vernieuwde sociaal domein zijn echter meestal 

andere instell ingen in beeld. De gemeente moet erop toezien dat deze aanbieders van on-

dersteuning, die werken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, een klachtenrege-

ling hebben die voldoet aan de wetteli jke eisen. Alle aanbieders van ondersteuning en 

hulpverleners zijn, net als onder de oude wetteli jke rege lingen, verplicht een klachtenrege-

ling te hebben. De Jeugdwet schrijft tot in detail voor aan welke eisen een klachtenregeling 

van instell ingen moet voldoen, onder meer ten aanzien van onafhankelijkheid, afhande-

lingstermijn en rapportage. De aanbieders van  jeugdhulp moeten nagaan of ze hun klach-

tenregeling moeten aanpassen aan de eisen van de Jeugdwet.  

 

Artikel 11 Medezeggenschap bij aanbieders van jeugdhulp  

De mogelijkheid van medezeggenschap bij de aanbieder is geregeld in artikel 4.2.4 ev. van 

de wet. Het college ziet erop toe dat aanbieders een regeling hebben voor medezeggen-

schap van jeugdigen en hun ouders die gebruik maken van voorzieningen en diensten van 

deze aanbieder.  

 

Artikel 12 Betrekken van ingezetenen bij beleid  

Regeling van de inspraak en medezeggenschap van inwoners bij gemeenteli jk beleid is 

verplicht op grond van artikel 2.10 van de wet in samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, 

van de Wmo 2015. In artikel 2.10 ( in de redactie van de Nota van wijziging op het wets-

voorstel Wmo 2015 van 12 maart 2014, kamerstukken II 22841, nr. 35) worden de artikelen 

2.1.3, derde l id, en 2.5.1 ( jaarli jks cliëntervaringsonderzoek) van de Wmo 2015 van over-

eenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 

dient bij verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij 

de uitvoering van deze wet.   

 

In het eerste l id is verwezen naar de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestel-

de inspraakverordening. Op deze manier wordt gewaarborgd dat eenzelfde inspraakproce-

dure geldt voor het jeugdhulpbeleid als op andere terreinen. De inspraak geldt voor  alle 

ingezetenen. Dit is uitdrukkeli jk de bedoeling van de wetgever, omdat iedereen op enig 

moment aangewezen kan raken op ondersteuning.  

Met het vierde l id wordt het aan het college overgelaten om de exacte invull ing van de me-

dezeggenschap vorm te geven. 

 

Artikel 13 Hardheidsclausule 

De hardheidsclausule is van toepassing voor zowel de verordening als het Besluit . Een si-

tuatie, waarin de hardheidsclausule toegepast kan worden, is bijvoorbeeld een situatie, 

waarbij in de toekomst op enigerlei wijze duidel i jk wordt, dat str i jd aanwezig is met interna-

tionale verdragen of bepalingen, die daarop gebaseerd zijn. Een ander voorbeeld van toe-

passing van de hardheidsclausule staat in de toelichting bij artikel 10 van het Besluit . 

 

Artikel 14 Nadere regels 

Het kan noodzakelijk zijn om nader regels te stellen over onderwerpen die niet expliciet als 

onderwerp van nadere regels zijn aangemerkt. Dit artikel biedt de grondslag om onderwer-

pen uit de verordening nader uit te werken.  

 

NB 

Er is geen artikel opgenomen over evaluatie, omdat evaluatie van het jeugdhulpbeleid is 

opgenomen in de reguliere verantwoordingscyclus van de gemeente (begroting en jaarver-

slag). Ook kan gebruik worden gemaakt van steekproeven bij de aanbieders  en klanttevre-

denheidsonderzoeken.  
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Inhoud Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Haren 2016 

Artikel 1: Begripsbepaling 

Artikel 2: Vormen van jeugdhulp, een  uitwerking van de verordening cf. het Groninger 

Functioneel Model 

Artikel 3: Melding hulpvraag  

Artikel 4: Vooronderzoek. 

Artikel 5: Gesprek. Hierin wordt het (keukentafel)gesprek geregeld.  

Artikel 6: Verslag. Hierin wordt het verslag van het gesprek geregeld.  

Artikel 7: Aanvraag. Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voor-

ziening schrifteli jk indienen bij het college.  

Artikel 8: Voorwaarden, beoordeling en afweging toegang individuele voorziening.  

Artikel 9: Inhoud beschikking (de voorziening, resultaat, periode, zin of PGB etc.) 

Artikel 10: Regels voor PGB. Hierin wordt het PGB-tarief geregeld (hoogte en samenstell ing 

tarief, voorwaarden voor besteding binnen sociaal netwerk aanvrager).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


