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Kernboodschap De Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 is in de raadsvergadering van 

11 juli 2019 vastgesteld. Ter vergadering is de motie 22.1 OPH, SP, PvdA, Motie 

Zeer kwetsbare jongeren niet in de kou zetten! aangenomen (2019/569355). 

 

Het doel van de motie is het voor bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad 

mogelijk te maken om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders. 

Door de aanpassingen in artikel 7 Regels voor PGB en artikel 8 Onderscheid 

formele hulp en informele hulp en de bijbehorende toelichting van de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 wordt dit mogelijk gemaakt en 

geeft het college uitvoering aan de motie.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem (2019/228846) 

in de raadsvergadering van 11 juli 2019. 

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) gemeente 

Haarlem 2018 (2017/492686) in het college van B&W op 23 januari 2018. 

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

raadsvergadering van 20 juli 2017. 

 

Besluit College 

d.d. 15 oktober 2019 

 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                          de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Verordening-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2019/2019228846-1-Vaststellen-Verordening-jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2019-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/23-januari/10:00/Uitvoeringsbesluit-Persoonsgebonden-Budget-PGB-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017/2017492686-1-Uitvoeringsbesluit-Persoonsgebonden-Budget-PGB-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/23-januari/10:00/Uitvoeringsbesluit-Persoonsgebonden-Budget-PGB-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017/2017492686-1-Uitvoeringsbesluit-Persoonsgebonden-Budget-PGB-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2017.pdf
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
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

1. De raad der gemeente Haarlem,  

2.  

3. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

4.  

Besluit: 

 Het laten vervallen van artikel 7, lid 3, sub b en artikel 8, lid 1 het zinsdeel 

“met uitzondering van bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad van de 

budgethouder” en lid 2 in zijn geheel en bijbehorende toelichting van de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 
In de raadsvergadering van 11 juli 2019 is de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem vastgesteld. 

Tegelijkertijd heeft de raad de motie 22.1 OPH, SP, PvdA, Motie Zeer kwetsbare jongeren niet in de 

kou zetten! aangenomen. De motie verzoekt het college dat het voor bloed- en aanverwanten in de 

1e en 2e graad mogelijk is, dan wel blijft om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders.  

Voorliggende nota betreft de vaststelling van de aangepaste artikelen 7 en 8 en bijbehorende 

toelichting van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. Hiermee geeft het college 

uitvoering aan de motie.   

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Te besluiten tot het laten vervallen artikel 7, lid 3, sub b en artikel 8, lid 1 het zinsdeel “met 

uitzondering van bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad van de budgethouder” en lid 2 

in zijn geheel en bijbehorende toelichting van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 

2019. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met het uitvoeren van de motie wordt het voor bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad 

mogelijk om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders. 

4. Argumenten 

1. Het college voldoet aan de uitvoering van de motie 22.1 OPH, SP, PvdA, Motie Zeer kwetsbare 

jongeren niet in de kou zetten!  
 
Door het aanpassen van artikel 7 en artikel 8 in de Verordening Jeugdhulp is de motie uitgevoerd.  
De tabel hieronder laat zien welke aanpassingen daarvoor zijn gedaan.  
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Artikel 7 Wordt: Was (zoals vastgesteld op 11 juli 2019): 

Regels voor pgb  3. De persoon aan wie een pgb wordt 
verstrekt, kan de jeugdhulp betrekken van 
een persoon die behoort tot het sociaal 
netwerk onder de voorwaarde dat 
bemiddeling, het voeren van een pgb 
administratie, tussenpersonen of 
belangbehartigers niet uit het pgb mogen 
worden betaald. 
 
Lid 3 b is vervallen 
 

3. De persoon aan wie een pgb wordt 
verstrekt, kan de jeugdhulp betrekken van 
een persoon die behoort tot het 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 1e of 2e graad 
van de budgethouder kan worden 
geboden. 

Artikel 8 Wordt: Was: 

Onderscheid formele hulp en 
informele hulp 

1.Van formele hulp is sprake als de hulp 
verleend wordt door onderstaande 
personen: toevoeging is vervallen. 
 
 
Lid 2 is vervallen 

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:  
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.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Deze zijn niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 
Na vaststelling van de aangepaste artikelen 7 en 8 en de bijbehorende toelichting van de verordening 

jeugdhulp door de raad, wordt deze met de bijbehorende stukken bekendgemaakt in het digitale 

gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens wordt de vastgestelde 

verordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op 

www.overheid.nl. Met de inwerkingtreding van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 

wordt de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2017 ingetrokken. 

7. Bijlagen 
1.  Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019.                                                                                         

http://www.overheid.nl/

