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1. Inleiding 

 

Op 30 oktober 2014 is de Verordening Jeugdhulp vastgesteld door de gemeenteraad 

(2014/334665). Een nadere uitwerking wordt vastgelegd in uitvoeringsbesluiten, voor 

jeugdzorg betreft dit een uitwerking van het persoonsgebonden budget.  

 

Voorliggende nota betreft het uitvoeringsbesluit jeugdhulp. 

 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit het uitvoeringsbesluit jeugdhulp vast te stellen; 

2. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de Commissie Samenleving; 

3. De financiële consequenties van dit besluit zijn reeds in de begroting 2015 verwerkt; 

4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met de vaststelling van het uitvoeringsbesluit jeugdhulp stelt het college de nadere 

uitwerking vast van de verordening jeugdhulp. Zo is duidelijk voor de Haarlemse burger, de 

gemeentelijke uitvoeringsorganisatie, het CJG en de zorgaanbieders hoe de gemeente 

uitvoering geeft aan het beleid, zoals dit in de verordening is vastgesteld.  

 

 

4. Argumenten 

 

Uitvoeringsbesluit sluit aan bij Wmo 

Het uitvoeringsbesluit sluit waar mogelijk aan bij de uitvoeringsbesluiten Wmo zoals eerder 

vastgesteld in het college (2014/379754). Een verschil betreft dat in de Jeugdzorg op 

onderdelen geen sprake is van een eigen bijdrage, maar van een ouderbijdrage waarvan de 

hoogte wordt vastgesteld door het CAK. 

 

Nadere uitwerking persoonsgebonden budget 

Met de vaststelling van het uitvoeringsbesluit jeugdhulp stelt het college de nadere 

uitwerking vast van het pgb in de jeugdzorg. Het uitvoeringsbesluit geeft hierin een richtlijn, 

zoals die in de uitvoering door het CJG kan worden gehanteerd. Het is mogelijk om op 

individueel cliëntniveau af te wijken van de richtlijn, zoals beschreven in de toelichting op 

het uitvoeringsbesluit.  

 

Overgangsrecht persoonsgebonden budget 

Voor bestaande pgb’s die doorlopen in 2015 is het overgangsrecht van toepassing. De pgb- 

houder heeft recht op continuering van zorg bij de bestaande zorgaanbieder gedurende de 

resterende indicatietermijn tot een maximum van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 januari 2016. 

Het overgangsrecht heeft geen betrekking op het overeengekomen tarief. 
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Persoonsgebonden budget specialistische ondersteuning en hulp 

De hoogte van dit pgb wordt vastgesteld aan de hand van tarieven zoals gehanteerd door het 

College voor Zorgverzekeringen in 2014. Hierbij wordt gelijkgeschakeld met de tariefstelling 

van de Wmo. 

 

Persoonsgebonden budget voor generalistische en specialistische geestelijke gezondheidzorg 

en de specialistische jeugd- en opvoedhulp   

De hoogte van dit pgb wordt vastgesteld aan de hand van gemiddelde zorg in natura tarieven. 

De richtlijn hierbij is 85% van het gemiddelde zorg in natura tarief. Dit kan indien nodig op 

individueel niveau naar boven worden bijgesteld.  

 

Persoonsgebonden budget voor informele zorgverleners 

De hoogte van dit pgb wordt vastgesteld op het maximale tarief van € 20 per uur. Hieraan ligt 

de overweging ten grondslag dat informele zorg (deels) een ander karakter heeft en gebeurt 

vanuit een andere motivatie dan formele zorg. Er is sprake van een andere betrokkenheid 

tussen zorgverlener en cliënt; een betrokkenheid die een andere dan financiële waarde 

oplevert voor de zorgverlener. Verder kent informele zorg geen overheadkosten (bv. kosten 

voor organisatie, kosten om te voldoen aan kwaliteitseisen, e.d.).  

Dit tarief komt overeen met de huidige praktijk in de Zorgverzekeringswet en in de AWBZ 

en wordt gesteund door Per Saldo, de belangenorganisatie voor Pgb-houders. 

Ook hier geldt dat op individueel niveau kan worden afgeweken van de richtlijn. 

 

Financiële paragraaf 

De financiële consequenties van de decentralisatie Jeugd per 1 januari 2015 en de daarmee 

samenhangende verordening en het uitvoeringsbesluit staan reeds opgenomen in de begroting 

2015.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Uitvoeringsbesluiten zijn dynamisch en worden getoetst aan de praktijk 

De uitvoeringspraktijk in 2015 kan leiden tot een snelle aanpassing van het 

uitvoeringsbesluit, als hiertoe aanleiding is. Pas in 2015 doet de gemeente ervaring op de 

nieuwe taken en de nieuwe werkwijzen. Er is immers sprake van een transitieproces.  

 

Financiële risico’s 

Uitgangspunt blijft: rijksbudget is werkbudget. Dit betekent dat het streven erop gericht is om 

de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden. De voorliggende documenten leveren 

hieraan een bijdrage. De Jeugdwet is echter ook een open einde regeling, en een deel van de 

toegang tot jeugdvoorzieningen is door de wetgever elders belegd. Dat houdt een zeker risico 

in, welke in de reguliere P&C-cyclus worden gemonitord. 

 

 

6. Uitvoering 

 

Communicatie 

Het uitvoeringsbesluit worden op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt, zoals een ter 

inzagelegging en publicatie op de gemeentelijke website en  publicatie op www.overheid.nl.  
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De zorgaanbieders en andere partners in de stad die betrokken zijn bij de uitvoering in het 

sociale domein worden voorgelicht op de wijzigingen en krijgen het uitvoeringsbesluit 

toegezonden. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Participatieraad.  

 

Na de vaststelling van de verordeningen door de raad op 30 oktober, en de gefaseerde 

gegevensoverdrachten van het Rijk zijn inmiddels alle cliënten die nu in zorg zijn persoonlijk 

schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen in het sociaal domein.  

Voor Jeugd is dit gedaan door de jeugdzorgaanbieders en het CJG. Daarnaast zijn alle 

houders van een PGB-jeugd naast een brief van de gemeente ook telefonisch benaderd. 

 

7. Bijlagen 

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp inclusief toelichting 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


