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Kernboodschap  Het Uitvoeringsbesluit PGB Jeugdhulp 2016 (2016/167448) dient te worden 

aangepast. Het college heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar het 

Haarlemse  PGB beleid en de tarieven in de jeugdhulp. In het rapport ‘Onderzoek 

naar het PGB beleid en de tarieven voor jeugdhulp in de gemeente Haarlem’ staat 

een aantal aanbevelingen voor verbetering die het college overneemt. Ook de 

actualisatie van de Verordening Jeugdhulp (2017/54918) leidt tot een aanpassing in 

het huidige uitvoeringsbesluit. 

De aanpassingen betreffen onder andere het herdefiniëren van de 

ondersteuningsvormen voor jeugdhulp, het definiëren van direct cliëntgebonden 

uren en indirect cliëntgebonden uren, het opleidingsniveau en het bepalen van de 

hoogte van het tarief van de ondersteuningsvormen. 

  
Het college is het bevoegd orgaan voor het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit 

PGB Jeugdhulp, het wettelijk kader is de Jeugdwet. 

 

Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente 

Haarlem 2018 is als bijlage 1 toegevoegd.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving 

volgens toezegging in de commissie vergadering van 21 september 2017.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2017 (2017/59418) in de 

raadsvergadering van 20 juli 2017. 

Onderwerp: Onderzoek naar het PGB beleid en de tarieven voor de jeugdhulp in de 

gemeente Haarlem (2017/215923) in het college van B&W op 13 juni 2017. 

 

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp gemeente 

Haarlem 2016 (2016/167448) in het college van B&W op 21 juni 2016. 

 

Besluit College  

d.d. 23 januari 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 

gemeente Haarlem 2018 vast te stellen op: 

- de ondersteuningsvormen waarvoor een PGB wordt verstrekt; 

- de definitie van direct cliëntgebonden tijd en indirect cliëntgebonden 

tijd met een maximum van 2/3 van de directe behandeltijd; 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Vaststellen-Verordening-jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017/2017059418-1-Vaststellen-Verordening-jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/13-juni/10:00/Onderzoek-naar-het-PGB-beleid-en-de-tarieven-voor-de-jeugdhulp-in-de-gemeente-Haarlem/2017215923-1-Onderzoek-naar-het-PGB-beleid-en-de-tarieven-voor-de-jeugdhulp-in-de-gemeente-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/21-juni/10:00/Uitvoeringsbesluit-Persoonsgebonden-Budget-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2016/2016167448-1-Raadsinformatieformulier.pdf
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- het opleidingsniveau  van de hulpverlener in combinatie met de 

ondersteuningsvorm;   

- de hoogte van de tarieven en de parameters die ten grondslag liggen 

aan de PGB tarieven. 

 

2. Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 

gemeente Haarlem 2018 in werking te laten treden op de eerste dag na 

publicatie. 
3. Per gelijke datum het Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Haarlem 

2016 in te trekken.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Het Uitvoeringsbesluit PGB Jeugdhulp 2016 dient te worden aangepast op het herdefiniëren 

van de ondersteuningsvormen voor jeugdhulp, het definiëren van direct cliëntgebonden uren 

en indirect cliëntgebonden uren en het bepalen van de hoogte van het tarief van de 

ondersteuningsvormen.  

Voorliggende nota betreft de vaststelling van het geactualiseerde Uitvoeringsbesluit 

Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente 

Haarlem 2018 vast te stellen op: 

- de ondersteuningsvormen waarvoor een PGB wordt verstrekt; 

- de definitie van direct cliëntgebonden tijd en indirect cliëntgebonden tijd met een 

maximum van 2/3 van de directe behandeltijd; 

- het opleidingsniveau  van de hulpverlener in combinatie met de 

ondersteuningsvorm;   

- de hoogte van de tarieven en de parameters die ten grondslag liggen aan de PGB 

tarieven. 

2. Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente 

Haarlem 2018 in werking te laten treden op de eerste dag na publicatie. 
3. Per gelijke datum het Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Haarlem 2016 in te 

trekken.  

 

3. Beoogd resultaat 

Een actueel uitvoeringsbesluit voor de verstrekking van een individuele voorziening 

jeugdhulp via een persoonsgebonden budget. 

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het ingezet beleid. 

Het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018 

past binnen programma 2. Ondersteuning en zorg van de programmabegroting.  

In beleidsveld 2.1 Maatwerkvoorzieningen en hulp op maat is de volgende doelstelling 

verwoord: ‘Het vergroten van het probleemoplossend vermogen, de eigen mogelijkheden en 

de zelfredzaamheid en participatie van jeugdigen en hun gezinnen met problemen of 

beperkingen.’ 

 

Gemeente legt in het Uitvoeringsbesluit PGB Jeugdhulp vast dat aanspraak gemaakt kan 

worden op individuele voorzieningen jeugdhulp op basis van een PGB en onder welke 

voorwaarden.  

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdhulp (wettelijk 

kader Jeugdwet). Dit domein is volop ontwikkeling, zowel op vormen van jeugdhulp als op 

het stelsel waarbinnen de jeugdhulp vorm moet krijgen. Jeugdhulp is beschikbaar als zorg in 

natura en kan worden ingekocht via een PGB.  

 

De belangrijkste aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit zijn: 

1. De ondersteuningsvormen zijn geherdefinieerd en meer specifiek gemaakt. Dit biedt 

het CJG goede handvatten en levert meer duidelijkheid op voor de aanvrager.  
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2. De direct cliëntgebonden tijd en indirect cliëntgebonden tijd zoals geldend voor de  

jeugd GGZ ondersteuningsvormen zijn gedefinieerd en gemaximeerd op 66,6%. Dit 

helpt het CJG om de hoogte van het pgb budget te berekenen en biedt duidelijkheid 

naar de aanvrager en aanbieder wat aan de ondersteuning toegerekend mag worden.  

3. De ondersteuningsvormen zijn gecombineerd met het opleidingsniveau van de 

hulpverlener. Hierdoor kan het CJG de juiste zwaarte van professionaliteit inzetten, 

niet te licht, maar ook niet te zwaar. Of indien nodig komen tot een functiemix.     

4. De tarieven zijn reëel berekend. De parameters voor de PGB tarieven zijn in lijn 

gebracht met de inkoop 2018 van individuele voorzieningen en inkoop van de 

vrijgevestigde jeugd GGZ op het vlak van de Jeugdwet.   

 

Verder zijn in het besluit aanpassingen gedaan op grond van de actualiteit. Zo is het woord 

hoofdbehandelaar vervangen door regiebehandelaar volgens het Model Kwaliteitsstatuut 

GGZ. De term hoofdbehandelaar wekt namelijk ten onrechte de suggestie dat deze 

behandelaar het merendeel van de behandeling zelf uitvoert. 

Het PGB plan is vervangen door jeugdhulpplan. Dit plan is specifiek voor toeleiding naar een 

PGB en is dan anders het gezinsplan waarin de CJG coach zelf ondersteuning biedt.  

 

Het Uitvoeringsbesluit is in lijn gebracht met de verordening jeugdhulp (artikel 7, lid 2 c), de 

aanbevelingen in het rapport ‘Onderzoek naar het PGB beleid en de tarieven voor jeugdhulp 

in de gemeente Haarlem’ (waardoor er onder andere duidelijkheid is over de tarieven) en de 

inkoop 2018 op het vlak van de Jeugdwet. 

 

In de tabel hieronder staan alle wijzigingen. 

 

  Uitvoeringsbesluit PGB 

Jeugdhulp 2018 

Uitvoeringsbesluit PGB 

Jeugdhulp 2016 

Artikel 1.  Aangepast : Was: 

 PGB en ondersteuningsvormen 

Het college verstrekt een PGB als 

de jeugdige of zijn ouders dit 

wensen (artikel 8.1.1 lid 1 

Jeugdwet).  Hiermee kunnen zij 

zelf een individuele voorziening 

inkopen. Een PGB kan worden 

ingezet voor volgende vormen 

van ondersteuning: 

 

1. Begeleiding ambulant; 

2. Dagbesteding; 

3. Behandeling groep; 

4. Behandeling individueel; 

5. Persoonlijke verzorging; 

6. Jeugd GGZ therapie; 

7. Basis jeugd GGZ; 

8. Specialistische jeugd 

GGZ; 

9. Kortdurend verblijf; 

10. Zorg vanuit het sociale 

Ondersteuningsvormen PGB 

Specialistische jeugdhulp in 

de vorm van een PGB kan 

worden ingezet voor de 

volgende vier hoofdvormen 

van ondersteuning: 

 

*Persoonlijke Verzorging 

Het ondersteunen bij of het 

overnemen van activiteiten 

op het gebied van de 

persoonlijke verzorging 

gericht op het opheffen van 

een tekort aan 

zelfredzaamheid bij 

jeugdigen met een 

verstandelijke, lichamelijke 

of zintuiglijke beperking of 

een somatische of 

psychiatrische aandoening of 

beperking, die de leeftijd van 
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netwerk; 

11. Vervoer.  

 

Met een PGB kunnen zowel 

professionals als mensen uit het 

informele netwerk ingezet 

worden. Bij de inzet van 

professionals wordt de volgende 

indeling in opleidingsniveau 

gehanteerd: 

a. Mbo;  

b. Hbo;  

c. Wo;  

d. Wo+2 ;  

e. Wo+4;  

f. Medisch specialist.  

 

 

 

 

 

 

achttien jaar nog niet hebben 

bereikt. 

*Begeleiding 

Het bevorderen van de 

deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en 

van het zelfstandig 

functioneren van jeugdigen 

met een somatische, 

verstandelijke, lichamelijke 

of zintuiglijke beperking, een 

chronisch psychisch 

probleem of een 

psychosociaal probleem en 

die de leeftijd van achttien 

jaar nog niet hebben bereikt. 

*Hulpverlening 

Ondersteuning van en hulp en 

zorg, niet zijnde preventie, 

aan jeugdigen en hun ouders 

bij het verminderen, 

stabiliseren 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 adoptie 

gerelateerde problemen. 

*Behandelen  

Behandelen van psychische 

problemen en stoornissen, 

psychosociale problemen, 

gedragsproblemen of 

beperking van de jeugdige, 

opvoedingsproblemen van de 

ouders of adoptie 

gerelateerde problemen. 

Hierna te noemen verzorging, 

begeleiding, hulpverlening en 

behandeling. 

Artikel 2.  Aangepast:  Was: 
 

Voorwaarden aan aanvrager voor 

toekenning van een PGB 

Voorwaarden aan aanvrager 

om een PGB toegekend te 

kunnen krijgen 
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  Verwijderd: 

Onder 2.1  - De aanvrager geeft 

gemotiveerd aan waarom hij 

de nodige ondersteuning met 

een PGB wil inkopen en 

waarom hij de individuele 

voorziening die wordt 

geleverd door een aanbieder, 

niet passend acht. 

Onder 2.2 - De aanvrager of diens 

vertegenwoordiger geeft blijk 

voldoende in staat te zijn tot 

een redelijke waardering van 

zijn belangen en kan op 

verantwoorde wijze de 

verplichtingen die 

voortvloeien uit het PGB uit 

te voeren. 

 Aangepast: Was: 

 2.1 
2.2 
2.3 

2.3  

2.3 

2.5 

Onder 2.4 2.4 

De aanvrager stelt in overleg met 

het CJG een jeugdhulpplan op.  

2.6 

Ten behoeve van de punten 1 

tot en met 4 stelt de 

aanvrager in overleg met het 

CJG een PGB-plan op.  

Onder 2.5 Toegevoegd:  

 De aanvrager mag de jeugdhulp 

pas van derden betrekken indien 

de beschikking met de 

omschreven ondersteuningsvorm 

door het college is verstrekt.   

- 

Artikel 3. Aangepast:  Was: 

 Kwaliteitseisen PGB voor 

aanbieders 

Kwaliteitseisen PGB voor 

jeugdhulpaanbieders 

Onder 3.2 Vernieuwd:  
 

De aanvrager aantoont dat de 

beoogde professional de norm 

voor de verantwoorde 

werktoedeling toe kan passen 

(artikel 4.1.2. Jeugdwet):   

a.de professional beschikt over de 

juiste kennis en vaardigheden 

voor de betreffende                         

werkzaamheden;  

b.de professional kan werken met 

De aanvrager erop toeziet dat 

de beoogde professional 

voldoet aan de norm voor 

verantwoorde werktoedeling 

(artikel 4.1.2 jeugdwet). 

*De aanvrager betrekt een bij 

het SKJ of BIG 

geregistreerde professional 

(master of postmaster niveau) 

als er sprake is van 
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inachtneming van zijn of haar 

professionele                       

standaarden;   

c. voor werkzaamheden waarvan 

het Kwaliteitskader Jeugd 

aangeeft dat er een SKJ of BIG 

geregistreerde professional 

noodzakelijk is, de professional 

zelf geregistreerd is of werkt in 

combinatie met een SKJ of BIG 

geregistreerde professional.   

behandeling. 

*De aanvrager kan (indien er 

sprake is van hulpverlening, 

begeleiding, persoonlijke 

verzorging) een 

vakbekwame, niet-

geregistreerde professional 

betrekken als naar het oordeel 

van het college er sprake is 

van een voorspelbare, 

stabiele en veilige situatie bij 

de aanvrager of de 

hulpverlener uitvoerende en 

praktische taken verricht.  

Onder 3.3 Wanneer sprake is van complexe 

problematiek, onvoorspelbaar 

gedrag en een onveilige situatie 

voor de cliënt is altijd een 

regiebehandelaar betrokken.  

3.2 

Behandeling vindt plaats 

onder het toezicht van een 

hoofdbehandelaar. 

Onder 3.4 De aanvrager op verzoek van het 

college een recente verklaring 

omtrent gedrag van de aanbieder 

overhandigt (niet ouder dan 3 

maanden). 

 

3.3 

De aanvrager op verzoek van 

het college een recente 

verklaring omtrent gedrag 

van de hulpverlener 

overhandigt (niet ouder dan 3 

maanden). 
Onder 3.5 Uit het jeugdhulpplan, het 

document onderbouwing en 

afweging en de evaluatie blijkt 

hoe de kwaliteit en de 

doelmatigheid van de 

hulpverlening wordt bewaakt, 

beheerst en bijgesteld. 

3.4 

Uit het PGB plan blijkt hoe 

de kwaliteit en de 

doelmatigheid van de 

hulpverlening wordt bewaakt, 

beheerst en bijgesteld. 

 

Onder 3.6  De aanvrager draagt zorg voor 

een verklaring van de aanbieder 

dat de meldcode wordt 

gehanteerd en dat een 

vertrouwenspersoon in staat 

wordt gesteld zijn werk uit te 

voeren. 

 

3.5 

De aanvrager draagt zorg 

voor een verklaring van de 

hulpverlener dat de meldcode 

wordt gehanteerd en dat een 

vertrouwenspersoon in staat 

wordt gesteld zijn werk uit te 

voeren. 

Artikel 4. Aangepast: Was: 

  Zorg vanuit het sociale netwerk 

De inzet van het sociale netwerk 

(informele zorgverleners) wordt 

vergoed, mits deze naar het 

oordeel van het college voldoet 

aan de voorwaarde dat de 

Kwaliteitseisen aan informele 

zorgverleners.  

De inzet van informele 

zorgverleners (het sociaal 

netwerk) wordt vergoed, mits 

deze naar het oordeel van het 
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informele zorgverlener de balans 

tussen draagkracht en draaglast 

bewaart en niet overbelast dreigt 

te raken door het verlenen van 

zorg.  

  

college voldoet aan 

onderstaande voorwaarden: 

1.De inzet van de 

zorgverlener draagt bij aan 

het bewaren van balans 

tussen draagkracht en 

draaglast in een gezin. 

2.De zorgverlener dreigt niet 

overbelast te raken door het 

verlenen van zorg. 

Artikel 5.  Aangepast: Was: 

 Het jeugdhulpplan   

Voor de inzet van jeugdhulp moet 

een plan opgesteld worden. Het 

jeugdhulpplan en het document  

onderbouwing en afweging 

bestaan uit de volgende 

onderdelen: 

Het PGB plan 

Voor de inzet van jeugdhulp 

moet een plan opgesteld 

worden. Een plan bestaat uit 

de volgende onderdelen:  

 

Artikel 6. Aangepast: Was: 

Onder 6.1 Hoogte en duur van het PGB 

De hoogte van een PGB ten 

behoeve van individuele 

voorzieningen wordt vastgesteld 

aan de hand van: 

a. de aard van de problematiek, de 

meest passende ondersteunings-

vorm en passend 

opleidingsniveau van de 

professional, zoals beoordeelt 

door het CJG; 

b. het aantal toegekende dagdelen 

of uren; 

c. de te beschikken periode en;  

d. tarieven zoals in onderstaande 

tabel vastgelegd. 

 

 

 

Hoogte van het PGB 

De hoogte van een PGB ten 

behoeve van individuele 

voorzieningen (persoonlijke 

verzorging, individuele 

begeleiding, 

groepsbegeleiding, 

hulpverlening individueel, 

hulpverlening groep, 

individuele behandeling, 

verblijf en kortdurend 

verblijf) wordt door het 

college vastgesteld aan de 

hand van: 

* De aard van de 

problematiek en de meest 

passende hulpvorm, en 

* Het aantal geïndiceerde 

uren, naar boven afgerond op 

een kwart uur, en 

* Tarieven zoals onderstaand 

is  weergegeven 

 

Deze tarieven zijn gebaseerd 

op de zorg in natura tarieven, 

de richtlijn hierbij is dat de 

vergoeding ten hoogste gelijk 

is aan het gemiddelde tarief 

van vergelijkbare zorg in 

natura, dan wel het lagere 
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bedrag dat de budgethouder 

is overeengekomen met de 

zorgverlener. De 

budgethouder vergoedt 

hiervan alle kosten die de 

zorgverlener op basis van de 

overeenkomst declareert 

(inclusief 

feestdagenuitkering, 

vakantiedagen, etc.). 

  Verwijderd: 

Onder 6.2  - Afhankelijk van het type 

ondersteuning kan het college 

een PGB verstrekken voor 

een maximaal aantal 

ondersteuningsuren. 

 

 Toegevoegd:  

Onder 6.2  Voor de ondersteuningsvormen 1 

tot en met 5 als genoemd in 

artikel 1 geldt dat alleen de direct 

cliëntgebonden tijd in rekening 

gebracht mag worden. 

 

Onder 6.3 Voor de ondersteuningsvormen 6, 

7 en 8 als genoemd in artikel 

1mag de indirect cliëntgebonden 

tijd in rekening gebracht worden 

tot een maximum van 2/3 van de 

directe behandeltijd.   

 

Onder 6.4 Voor ondersteuningsvorm 9 als 

genoemd in artikel 1 geldt een 

vast tarief, dit is inclusief de 

reguliere begeleiding. Voor 

eventuele bijzondere aanvullende 

zorg geldt het tarief passend bij 

de ondersteuningsvorm en 

opleidingsniveau van de 

professional. 

 

 Aangepast: Was: 

Onder 6.5 6.5 

Indien de kosten van de door de 

jeugdige en ouders gewenste 

aanbieder hoger zijn dan de 

kosten van de individuele 

voorziening van het college, 

verstrekt het college het PGB 

onder de voorwaarde dat de 

6.3 

Indien het tarief van de door 

de jeugdige en ouders 

gewenste aanbieder hoger als 

bedoeld in  lid 1, verstrekt het 

college het PGB onder de 

voorwaarde dat de jeugdige 

of ouders de kosten voor hun 



 

 

 

 

 

 

2017/492686 Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018  

 

10 

 

jeugdige of ouders de 

overstijgende kosten zelf 

voldoen.  

 

rekening nemen die uitstijgen 

boven de kosten van 

gemiddelde tarief van 

vergelijkbare zorg in natura. 

Onder 6.6 6.6 

Indien de jeugdige niet in staat is 

om zelfstandig of met hulp van 

derden van en naar de locatie te 

komen waar de jeugdhulp wordt 

gegeven in verband met een 

medische noodzaak, of zijn 

gebrek aan zelfredzaamheid treft 

het college een voorziening voor 

vervoer of vergoeding van 

vervoerskosten.  
 

6.4 

Vervoerskosten naar de 

benodigde jeugdhulp 

voorziening kunnen vergoed 

worden als naar het college 

sprake is van medische 

noodzaak of beperkingen in 

de zelfredzaamheid. De 

vergoeding bedraagt bij 

regulier vervoer 0,19 cent per 

kilometer met een maximum 

van 20 euro per dag. Indien 

naar het oordeel van het 

college bijzonder vervoer 

nodig is, kan deze op maat 

vergoed worden. 

Onder 6.7 Onder vervoerskosten vallen een 

kilometervergoeding van € 0,19 

cent tot een maximum van € 

20,00 per dag of de kosten van 

openbaar vervoer waarbij wordt 

uitgegaan van de goedkoopst 

mogelijke reis.  

- 

Onder 6.8 Indien naar oordeel van het 

college aangepast vervoer nodig 

is, kan deze op maat worden 

toegekend bijvoorbeeld via zorg 

in natura.  

 

- 

Onder 6.9 6.9 

In afwijking van het bepaalde in 

artikel 6.1. wordt het maximale 

uurtarief in het geval de zorg 

wordt verleend door een 

informele zorgverlener 

vastgesteld op € 20,00 per uur.  

 

6.5 

In afwijking van het bepaalde 

in artikel 6.1. wordt het 

maximale uurtarief in het 

geval de zorg wordt verleend 

door een informele 

zorgverlener vastgesteld op € 

20 per uur, dan wel het 

lagere bedrag dat de 

budgethouder is 

overeengekomen met de 

zorgverlener. 

 6.10 

6.11 

6.6 

6.7 

 Toegevoegd  
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Onder 6.12 Het pgb voor jeugdhulp wordt 

slechts voor een beperkte periode 

en voor maximaal drie jaar 

verstrekt.  

- 

Artikel 7. Aangepast: Was: 

Onder 7.1 De besteding van het PGB kan 

door het college eenmalig of 

periodiek worden onderzocht bij 

zowel de aanvrager als de 

aanbieder. Het college toetst 

steekproefsgewijs of de PGB 

aanbieder de gefactureerde 

directe en indirecte uren 

rechtmatig inzet. 

De besteding van het PGB 

kan door het college 

eenmalig of periodiek worden 

onderzocht. 

Artikel 8.  Toegevoegd: 

Declareren van indirect 

cliëntgebonden uren   

- 

 
8.1 Voor jeugd GGZ therapie, 

basis jeugd GGZ en 

specialistische jeugd GGZ  mag 

binnen het totaal aantal 

toegekende uren (direct 

cliëntgebonden uren) waaruit het 

PGB is opgebouwd maximaal 

2/3e gedeclareerd worden voor 

indirect cliëntgebonden tijd. 

8.2 Onder direct cliëntgebonden 

tijd valt de directe interactie met 

de cliënt of familieleden, 

gezinsleden, ouders of andere 

naasten in het kader van de 

toegekende  zorg en 

ondersteuning die de zorgverlener 

biedt. 

8.3 Onder indirect cliëntgebonden 

tijd valt de tijd die de 

zorgverlener besteedt aan een 

cliënt zonder directe interactie, 

maar die wel terug te leiden is 

naar de individuele cliënt en de 

toegekende  zorg en 

ondersteuning.   

Indirect cliëntgebonden tijd is het 

voorbereiden van een gesprek of 

activiteit, verslagleggen, 

casusoverleg met andere 

betrokken professionals, het 

schrijven van een brief of e-mail 

en reistijd naar de cliënt. Wat hier 
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niet onder valt is: ziekte, 

vakantie, verlof, opleiding, 

reflectie/intervisie, pauze, 

beleidsmatig overleg. Deze zaken 

zijn al verdisconteerd in het tarief.  

8.4 Per uur direct cliëntgebonden 

tijd kan maximaal 40 minuten 

indirecte cliëntgebonden tijd 

worden gerekend (66,6%). In de 

afgegeven beschikking is met dit 

percentage al rekening gehouden. 

Artikel 9.  Aangepast: Was: 
 

- Artikel 8. 

Onder 9.1 9.1  

Aanvragen waarop ten tijde van 

de inwerkingtreding van dit 

Uitvoeringsbesluit niet is beslist, 

worden beoordeeld aan de in dit 

Uitvoeringsbesluit vastgestelde 

voorwaarden en tarieven. 

8.1 

De in dit Uitvoeringsbesluit 

vastgestelde tarieven zijn op 

nieuwe besluiten van 

toepassing direct na 

inwerkingtreding van dit 

Uitvoeringsbesluit. 

 Toegevoegd:  

Onder 9.2 Op beschikkingen afgegeven voor  

de inwerkingtreding van dit 

Uitvoeringsbesluit met een 

doorlooptijd van na de 

inwerkingtreding van dit 

Uitvoeringsbesluit, is het 

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 

Gemeente Haarlem 2016 van 

toepassing.  

- 

Artikel 10.  Aangepast:  Was: 
  

Artikel 9. 

Onder 10.1 Het college kan, indien sprake is 

van zwaarwegende en bijzondere 

omstandigheden, afwijken van de 

bepalingen in dit besluit. 

Het college kan, indien 

sprake is van zwaarwegende 

omstandigheden, afwijken 

van de bepalingen in dit 

besluit. 

Onder 10.2 Dit besluit treedt in werking op 

de eerste dag na publicatie.  

9.2 

Dit besluit treedt in werking 

met ingang van 1 juli 2016. 

Onder 10.3 Dit besluit wordt aangehaald als 

het Uitvoeringsbesluit 

Persoonsgebonden Budget (PGB)  

Jeugdhulp gemeente Haarlem 

2018. 

  

9.3  

Dit besluit wordt aangehaald 

als het Uitvoeringsbesluit 

Persoonsgebonden Budget 

(PGB) Jeugdhulp gemeente 

Haarlem 2016. 
 

 



 

 

 

 

 

 

2017/492686 Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018  

 

13 

 

 

Tarieventabel 2018 

 

 

 

 

 

Tarieventabel 2016 

 
Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging jeugdige 27,50 per uur 

Begeleiding Begeleiding jeugd individueel in kader van 

maatschappelijke participatie 

36,50 per uur  

 Groepsgerichte begeleiding in kader van 

maatschappelijke participatie 

45,00 per dagdeel 

Hulpverlening Hulpverlening individueel in het kader van 

verminderen of hanteerbaar maken van problematiek 

55,75 per uur 

 Hulpverlening groep in het kader van verminderen of 

hanteerbaar maken van problematiek 

63,75 per dagdeel 

Behandeling Behandeling individueel (master- en postmaster 

niveau) 

82,50-- per uur 

Kortdurend Verblijf  102,-- per etmaal/  

4,25 per uur 

 

Langdurend Verblijf met 

begeleiding/ behandeling 

 In overleg/maatwerk 

Informele hulp Sociaal netwerk (persoonlijke verzorging of 

begeleiding individueel)  

20, -- per uur  

 

De Participatieraad wordt geïnformeerd over het Uitvoeringsbesluit. 

Ondersteuningsvormen Variant 1 Variant 2   Variant 3 

Begeleiding ambulant  Mbo € 43,80 per uur Hbo € 60,05 per uur  

Dagbesteding  A € 52,77 per dagdeel B € 70,25 per dagdeel  

Behandeling groep   A € 58,15 per dagdeel B € 89,79 per dagdeel  

Behandeling individueel  Hbo € 71,44 per uur     Wo € 82,30 per uur  

Persoonlijke verzorging  Mbo € 43,80 per uur    

Jeugd GGZ therapie Hbo € 55,75 per uur 

 

  

Basis jeugd GGZ  Wo+2 € 89,40 per uur Wo+ 4 € 105,00 per uur    

 

Specialistische jeugd GZZ Wo+ 4 € 105,00 per uur Medisch Specialist  

€ 132,60 per uur 

 

Kortdurend verblijf € 188,54 per etmaal (all-in)     

Zorg vanuit het sociale 

netwerk 

€ 20,00 per uur    

Vervoer € 0.19 per km. met een 

max. van € 20,00 per dag 

Volledige vergoeding 

OV-kosten (goedkoopst 

mogelijke reis) 

 Maatwerk bijv. 

via 

 zorg in natura 
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Het geactualiseerde uitvoeringsbesluit dat ook voorzien is van een document met de 

aanpassingen wordt ter informatie aan de Participatieraad Haarlem aangeboden. Dit is in het 

overleg op 8 november 2017 tussen de gemeente en de werkgroep Jeugd van de 

Participatieraad zo besproken.   

 

De financiële middelen zijn beschikbaar. 

De middelen voor individuele voorzieningen voor jeugdhulp met een PGB zijn beschikbaar 

vanuit het budget Jeugdhulp. 

 

5.Risico’s en kanttekeningen 

Deze zijn niet van toepassing. Met het Uitvoeringsbesluit wordt voldaan aan de eisen in de 

Jeugdwet. 

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling van het uitvoeringsbesluit door het college wordt het met de bijbehorende 

stukken bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP) op 

www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens wordt het vastgestelde besluit gepubliceerd in de 

centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 

 

Het CJG Kennemerland dat betrokken is bij de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit wordt 

geïnformeerd over de voortgang van het proces en de inwerkingtreding van het besluit. 

 

7. Bijlagen 

1. Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018. 

 

http://www.overheid.nl/

