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  Verordening Jeugdhulp  
Gemeente Haarlem 2019 

Verordening Jeugdhulp 
Gemeente Haarlem 2017 

Artikel 1 Toegevoegd:    

Begripsbepalingen - jeugdhulpplan: een plan 
voorzien van een omschrijving 
van de problematiek, doelen en 
welke middelen en werkzame 
elementen nodig zijn om de 
doelen te behalen en dat de 
jeugdige of zijn ouders verplicht 
zijn om op te stellen wanneer zij 
hulp willen inkopen met een 
pgb;  
- sociaal netwerk: personen met 
wie de jeugdige of ouder een 
sociale relatie onderhouden; 
 

 

 Artikel 4 Wordt: Was: 

Toegang via de 
gemeente               
Onder 4.1 

- Daarnaast draagt het college 
er zorg voor dat de 
gemandateerde CJG coaches 
de jeugdige of het gezin 
informeren over de 
mogelijkheid tot het opstellen 
van een familiegroepsplan als 
bedoeld in artikel 1. Indien 
gewenst wordt de jeugdige of 
het gezin bij het opstellen 
daarvan ondersteund.  
 

- Daarnaast draagt het college 
er zorg voor dat de 
gemandateerde CJG coaches 
de jeugdige of het gezin in staat 
stellen een familiegroepsplan 
als bedoeld in artikel 1 op te 
stellen. 

Artikel 6 Wordt Was: 

Inhoud beschikking 
 
Onder 6.3 f 

Artikel 2. 
 
Verwijderd: 
 
-de vervaltermijn van de 
beschikking als bedoeld in 
artikel 8, vierde lid. 
 

Artikel 3 en 4. 

Artikel 7 Wordt: Was: 

Regels pgb  1.Het college verstrekt een pgb 
in overeenstemming met artikel 
8.1.1 van de wet. 
2. Het pgb:   
a. is gebaseerd op een door de 
jeugdige of zijn ouders 
opgesteld jeugdhulpplan over 
hoe zij het pgb gaan besteden; 
dit plan moet in ieder geval de 
onderdelen bevatten als 
vermeld in artikel 6, lid 3 a, b en 
c van deze verordening; 
b. is toereikend om effectieve 
en kwalitatief goede zorg in te 
kopen.  
3. De persoon aan wie een pgb 
wordt verstrekt, kan de 
jeugdhulp betrekken van een 
persoon die behoort tot het 

1. Het college verstrekt een pgb 
in overeenstemming met artikel 
8.1.1 van de wet. 
2. Het tarief voor een pgb:   
a. is gebaseerd op een door de 
jeugdige of zijn ouders 
opgesteld plan over hoe zij het 
pgb gaan besteden; dit plan 
moet passen binnen de 
inhoudelijke randvoorwaarden 
vermeld in de beschikking als 
bedoeld in artikel 6 van deze 
verordening; 
b. is toereikend om effectieve 
en kwalitatief goede zorg in te 
kopen, en 
c. bedraagt ten hoogste de 
reële kostprijs van de in de 
betreffende situatie individuele 
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sociaal netwerk onder de 
voorwaarden:  
a. dat bemiddeling, het voeren 
van een pgb administratie, 
tussenpersonen of 
belangbehartigers niet uit het 
pgb mogen worden betaald; 
b. dat jeugd-ggz behandeling 
niet door een bloed- of 
aanverwant in de 1

e
 of 2

e
 graad 

van de budgethouder kan 
worden geboden: 
4. Bij de toekenning van een 
pgb aan een persoon uit het 
sociaal netwerk weegt het 
college het risico op 
overbelasting. 
 
 
 
 

voorziening in natura.  
3. De hoogte van een pgb is 
opgebouwd uit verschillende 
kostencomponenten, zoals 
salaris, vervanging tijdens 
vakantie, verzekeringen en 
reiskosten. 
4. De persoon aan wie een pgb 
wordt verstrekt, kan de 
jeugdhulp betrekken van een 
persoon die behoort tot het 
sociale netwerk onder de 
voorwaarden:  
a. dat deze persoon een lager 
tarief krijgt voor zijn diensten 
dan het ingevolge tweede en 
derde lid vastgestelde tarief;  
b. dat tussenpersonen of 
belangbehartigers niet uit het 
pgb mogen worden betaald; 
c. dat jeugd-ggz behandeling - 
gelet op het gebrek aan 
professionele afstand - niet 
door een persoon die behoort 
tot het sociaal netwerk kan 
worden geboden. Voor jeugd-
ggz behandeling wordt geen 
pgb verstrekt als daarmee een 
persoon die behoort tot het 
sociaal netwerk wordt 
ingekocht. Tot het sociale 
netwerk behoren in dit verband 
eerstegraads- en tweedegraads 
familieleden. 
5. Indien de jeugdhulp wordt 
betrokken van een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk 
draagt de gemeente er zorg 
voor dat voor de toewijzing van 
het pgb met deze persoon 
wordt gekeken naar het risico 
op overbelasting. 
 

Artikel 8 Nieuw:  

Onderscheid formele 
hulp en informele hulp 

1. Van formele hulp is sprake 
als de hulp verleend wordt door 
onderstaande personen, met 
uitzondering van bloed- of 
aanverwanten in de 1e of 2e 
graad van de budgethouder:  
a. personen die werkzaam zijn 
bij een instelling die ten aanzien 
van de voor het pgb uit te  
voeren taken/werkzaamheden 
ingeschreven staat in het 
Handelsregister (conform artikel 
5 Handelsregisterwet 2007), en 
die beschikken over de 
relevante diploma’s die nodig 
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zijn voor uitoefening van de 
desbetreffende taken, of;  
b. personen die aangemerkt 
zijn als Zelfstandige zonder 
personeel. Daarnaast moeten 
ze ten aanzien van de voor het 
pgb uit te voeren 
taken/werkzaamheden 
ingeschreven staan in het 
Handelsregister (conform artikel 
5 Handelsregisterwet 2007) en 
beschikken over de relevante 
diploma’s die nodig zijn voor 
uitoefening van de 
desbetreffende taken, of;  
c. personen die ingeschreven 
staan in het register, bedoeld in 
artikel 3 van de Wet op de 
beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (BIG-register) 
en/of artikel 5.2.1 van het 
Besluit Jeugdwet, voor het 
uitoefenen van een beroep voor 
het verlenen van jeugdhulp.  
2. Indien de jeugdhulp geboden 
wordt door een bloed- of 
aanverwant in de 1e of 2e 
graad van de budgethouder, is 
altijd sprake van informele hulp.  
3. Indien de hulp wordt 
verleend door een andere 
persoon dan beschreven in lid 1 
onder a, b of c, is sprake van 
informele hulp.  
 

Artikel 9 Nieuw:  

Hoogte pgb ten 
behoeve van een 
individuele 
voorziening 
 

1.De hoogte van het pgb voor 
formele hulp bedraagt ten 
hoogste de reële kostprijs van 
de in de betreffende situatie 
individuele voorziening in 
natura, tenzij op basis van het 
door de jeugdige of zijn ouders 
ingediende jeugdhulpplan 
passende en toereikende 
jeugdhulp voor een lager 
bedrag kan worden ingekocht.  
2.De tarieven worden bepaald 
aan de hand van: salaris, 
vervanging tijdens ziekte en 
vakantie, feestdagen, 
verzekering(en) en reiskosten.  
3. De hoogte van een pgb 
wordt vastgesteld aan de hand 
van: 
a. de aard van de problematiek, 
de meest passende hulpvorm 
en de best passende 
professional; 
b. het aantal toegekende 
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dagdelen of uren,  
c. de te beschikken periode; 
d. tarieven zoals vastgelegd in 
het Uitvoeringsbesluit PGB. 
4. De hoogte van het pgb 
bedrag is gelijk aan de 
vermenigvuldiging van het 
aantal toegekende 
uren/dagdelen, het 
toepasselijke tarief en de te 
beschikken periode. 
5. Het tarief voor een pgb voor 
informele hulp wordt ten minste 
vastgesteld op het minimum 
uurloon, inclusief 
vakantiebijslag, als bedoeld in 
de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag voor 
een persoon van 22 jaar of 
ouder met een 36-urige 
werkweek. 
 

Artikel 10 Wordt: Was: 

Nieuwe feiten en 
omstandigheden, 
herziening, intrekking 
of terugvordering        
 
Onder 10.2 c en 10.3 
 

Artikel 10 
 
c. de individuele voorziening of 
het pgb niet meer toereikend is 
te achten of er een aanvullende 
hulpvraag is: 
3. Als het college een 
beslissing op grond van het 
tweede lid, onder a, heeft 
ingetrokken en de verstrekking 
van de onjuiste of onvolledige 
gegevens heeft 
plaatsgevonden, kan het 
college van degene die onjuiste 
of onvolledige gegevens heeft 
verschaft geheel of gedeeltelijk 
de geldswaarde vorderen van 
de ten onrechte genoten 
individuele voorziening of het 
ten onrechte genoten pgb. 
 
 

Artikel 8 
 
c. de individuele voorziening of 
het pgb niet meer toereikend is 
te achten of het gezinsplan 
wordt geactualiseerd;  
3. Als het college een 
beslissing op grond van het 
tweede lid, onder a, heeft 
ingetrokken en de verstrekking 
van de onjuiste of onvolledige 
gegevens opzettelijk heeft 
plaatsgevonden, kan het 
college van degene die 
opzettelijk onjuiste of 
onvolledige gegevens heeft 
verschaft geheel of gedeeltelijk 
de geldswaarde vorderen van 
de ten onrechte genoten 
individuele voorziening of het 
ten onrechte genoten pgb. 

Artikel 11 Nieuw:  

Bestrijding oneigenlijk 
gebruik en misbruik 

1. Het college informeert 
jeugdigen en ouders in 
begrijpelijke bewoordingen over 
de rechten en plichten die aan 
het ontvangen van een 
jeugdhulpvoorziening zijn 
verbonden en over de 
mogelijke gevolgen van 
misbruik en oneigenlijk gebruik 
van de wet.  
2. Met het toezicht op het 
bepaalde bij of krachtens deze 
verordening zijn belast de bij 
besluit van het college 
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aangewezen personen. 
 

Artikel 12 Wordt: Was: 

Verhouding prijs en 
kwaliteit aanbieders 
jeugdhulp en 
uitvoerders 
kinderbeschermings-
maatregelen en 
jeugdreclassering 
 

Artikel 12 Artikel 9 

Artikel 13 Wordt: Was: 

Vertrouwenspersoon Artikel 13 Artikel 10 

Artikel 14 Wordt: Was: 

Klachtregeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder 14.2 

Artikel 14 
 
Het college laat zich door de 
jeugdhulpaanbieders 
regelmatig en anoniem 
informeren over het aantal 
klachten dat zij hebben 
ontvangen en over de wijze 
waarop zij deze klachten 
hebben afgehandeld. 
 
Verwijderd: 
 
- Het college informeert de raad 
via de sociaal domein 
rapportages.  
 

Artikel 11 
 
1.Het college laat zich door de 
jeugdhulpaanbieders 
regelmatig informeren over het 
aantal klachten dat zij hebben 
ontvangen en over de wijze 
waarop zij deze klachten 
hebben afgehandeld. 

Artikel 15 Wordt: Was: 

Nadere regels Artikel 15 Artikel 12 

Artikel 16 Wordt: Was: 

Hardheidsclausule Artikel 16 Artikel 13 

Artikel 17 Wordt: Was: 

Het betrekken van 
ingezetenen bij het 
beleid 

Artikel 17 Artikel 14 

Artikel 18 Wordt: Was: 

Privacy Artikel 18 
 
Het college verwerkt geen 
persoonsgegevens van een 
jeugdige of ouder, tenzij dit voor 
de uitvoering van de wet 
noodzakelijk is of voor de 
verwerking toestemming heeft 
verkregen van de jeugdige of 
ouder. 
 

Artikel 15 
 
1.Het college verwerkt geen 
persoonsgegevens van een 
jeugdige of ouder, tenzij dit 
voor de uitvoering van de wet 
noodzakelijk is. 
 

 Verwijderd:  
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 2. Het college verwerkt geen 
persoonsgegevens betreffende 
een jeugdige of ouder, zonder 
daartoe toestemming te 
verkrijgen van de jeugdige of 
ouder. 
3. In afwijking van het tweede 
lid kan het college 
persoonsgegevens van een 
jeugdige of ouder verwerken 
zonder daartoe de toestemming 
te hebben verkregen, wanneer 
daarmee tegemoet gekomen 
wordt aan een spoedeisend 
belang van de jeugdige of zijn 
ouder of een wettelijke plicht. 
4. Het college houdt zich aan 
de vastgestelde Algemene 
Verordening 
Gegevensbescherming. 

 

Artikel 19 Wordt: Was: 

Intrekking oude 
verordening en 
overgangsrecht 

Artikel 19 
 
1. Met de inwerkingtreding van 
deze verordening wordt de 
Verordening Jeugdhulp 
gemeente Haarlem 2017 
(2017/59418) ingetrokken. 
2. Een jeugdige of ouder houdt 
recht op een lopende 
voorziening, verstrekt op grond 
van de Verordening Jeugdhulp 
gemeente Haarlem 2017, totdat 
het college een nieuw besluit 
heeft genomen. 
3. Hulpvragen die zijn 
ingediend onder de 
Verordening Jeugdhulp 
gemeente Haarlem 2017 en 
waarop nog niet is beslist bij het 
in werking treden van deze 
verordening, worden 
afgehandeld krachtens deze 
verordening. 
4. Op bezwaarschriften tegen 
een besluit op grond van de 
Verordening Jeugdhulp 
gemeente Haarlem 2017 wordt 
beslist met inachtneming van 
die verordening. 
 

Artikel 16 
 
1. De Eerste 
wijzigingsverordening 
Jeugdhulp gemeente Haarlem 
(2015/54619, 7 april 2015) 
wordt ingetrokken. 
2. Een jeugdige of ouder houdt 
recht op een lopende 
voorziening, verstrekt op grond 
van de Eerste 
Wijzigingsverordening 
Jeugdhulp gemeente Haarlem, 
totdat het college een nieuw 
besluit heeft genomen. 
3. Aanvragen die zijn ingediend 
onder de Eerste 
wijzigingsverordening 
Jeugdhulp gemeente Haarlem 
en waarop nog niet is beslist bij 
het in werking treden van deze 
verordening, worden 
afgehandeld krachtens deze 
verordening. 
 
 

Artikel 20 Wordt: Was: 

Inwerkingtreding en 
citeertitel 

Artikel 20 
 
1. Deze verordening treedt in 
werking met ingang van de 
eerste dag na bekendmaking. 
 
 
 

Artikel 17 
 
1.Deze verordening treedt in 
werking op de eerste dag na 
bekendmaking en vervangt de 
Eerste wijzigingsverordening 
Jeugd. 
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2. Deze verordening wordt 
aangehaald als Verordening 
Jeugdhulp gemeente Haarlem 
2019. 
 

2.Deze verordening wordt 
aangehaald als Verordening 
Jeugdhulp gemeente Haarlem 
2017. 

 


