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Kernboodschap  De persoonsgebonden budget (PGB) tarieven voor jeugdhulpproducten zijn sinds 

2018 niet geïndexeerd. Het voorstel is om per 1 juli 2021 de tarieven te indexeren 

naar prijspeil 2021 en de tarieven in de tabel zoals opgenomen in het 

Uitvoeringsbesluit aan te passen. 

 

In het bijgevoegde Eerste Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden 

Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018 staan de nieuwe tarieven. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/807397) in de 

gemeenteraad van 21 november 2019.  

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 

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

2018. 

Besluit College  

d.d. 8 juni 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Het Eerste Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget 

(PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018 vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Aanpassen-Verordening-Jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2019/2019807397-1-Aanpassen-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
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1. Inleiding  

De Jeugdwet geeft aan dat indien de jeugdige of zijn ouders dat wensen, het college hun een 

persoonsgebonden budget verstrekt dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot een individuele 

voorziening behoort van derden te betrekken. In de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 

is bepaald dat daarvoor reële tarieven worden vastgesteld. 

De tarieven van de PGB producten zijn vastgesteld op jaarindex 2018 en komen niet overeen met de 

huidige markttarieven. Het is daarom nodig de tarieven in de tabel in het Uitvoeringsbesluit te 

indexeren en te wijzigen.  

 

2. Besluitpunt college 
Het Eerste Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 
gemeente Haarlem 2018 vast te stellen. 
 

3. Beoogd resultaat 

Door de PGB tarieven te indexeren voorziet het college in reële tarieven. Hiermee kan de benodigde 

jeugdhulp met een PGB worden ingekocht.  

 

4. Argumenten 

1. Het college hanteert nu ook voor jeugdhulp met PGB reële tarieven 

Jeugdhulp wordt op 2 manieren verstrekt: via zorg in natura en via een persoonsgebonden budget 

(PGB). Bij zorg in natura wordt de hulp geleverd door een aanbieder die de gemeente heeft  

gecontracteerd. Met een PGB kan een persoon de benodigde hulp zelf inkopen. 

De voorwaarden en vereisten voor het verkrijgen van een PGB zijn vastgelegd in het 

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

 

De tarieven voor zorg in natura worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van de PGB producten zijn 

daarin niet meegenomen, maar het college wil ook voor de PGB jeugdhulpproducten reële tarieven. 

Voor de indexering wordt de indexeringsmethode gehanteerd zoals toegepast op de tarieven voor 

zorg in natura. 

  

In de tabel hieronder staan de huidige tarieven en de nieuwe tarieven die gelden vanaf 1 juli 2021. 

Een aantal ondersteuningsvormen dat ingekocht kan worden met een PGB is ingedeeld in 2 

varianten. Variant 1 is de lichtere ondersteuningsvorm en variant 2 is de zwaardere vorm van 

ondersteuning. Zoals de tabel laat zien, is het opleidingsniveau van de professionals gekoppeld aan 

de zwaarte van de ondersteuning. Variant 3 heeft alleen betrekking op jeugdhulpvervoer.   

  

Jeugdhulp met PGB Variant 1  Variant 2   Variant 3 

Ondersteuningsvormen Wordt  Was Wordt  Was   
Begeleiding ambulant Mbo € 46,80 

per uur 
Mbo € 43,80 
per uur 

Hbo € 64,80 
per uur 

Hbo € 60,05 
per uur 

 

Dagbesteding A € 56,16 per 
dagdeel 

A € 52,77 per 
dagdeel 

B € 74,77 per 
dagdeel 

B € 70,25 per 
dagdeel 
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Behandeling groep A € 61,80 per 
dagdeel 

A € 58,15 per 
dagdeel 

B € 95,56 per 
dagdeel 

B € 89,79 per 
dagdeel 

 

Behandeling individueel Hbo € 76,20 
per uur 

Hbo € 71,44 
per uur 

Wo € 88,20 per 
uur 

Wo € 82,30 
per uur 

 

Persoonlijke verzorging  Mbo € 46,80 
per uur 

Mbo € 43,80 
per uur 

   

Jeugd GGZ therapie Hbo € 59,40 
per uur 

Hbo € 55,75 
per uur 

   

Basis jeugd GGZ Wo+2 € 95,40 
per uur 

Wo+2 € 89,40  

per uur      

Wo+4 € 112,80 
per uur 

Wo+4 € 
105,00 per uur 

 

Specialistische jeugd GGZ Wo+4  €  

112,80 per uur 

Wo+4 €  
105,00 per uur 

Medisch 
specialist  
€ 141,60 per 
uur 

Medisch 
specialist  
€ 132,60 per 
uur 

 

Kortdurend verblijf € 200,66 per 
etmaal (all-in) 

€ 188,54 per 
etmaal (all-in) 

   

Zorg vanuit het sociale 
netwerk 

€ 20,00 per uur € 20,00 per 
uur 

   

Vervoer € 0,19 per km. 
met een 
max. van € 
20,00 per dag 

€ 0,19 per km. 
met een 
max. van € 
20,00 per dag 

Volledige 
vergoeding 
OV-kosten 
(goedkoopst 
mogelijke reis) 

Volledige 
vergoeding 
OV-kosten 
(goedkoopst 
mogelijke reis) 

Maatwerk bijv. 
via zorg in 
natura 

 

Het voorstel is om de nieuwe PGB tarieven te hanteren vanaf 1 juli 2021. De tarieven worden 

herbezien met het sluiten van de nieuwe overeenkomsten jeugdhulp medio 2022.  

2. Het besluit 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 2.2 

Voorzieningen Jeugd is de volgende doelstelling verwoord: Tijdige jeugdhulp op maat bieden.  
 

3. Financiën 
De indexering van de PGB tarieven per 1 juli 2021 (naar prijspeil 2021) leidt tot een lastenverhoging 

van € 47.500,- op het budget jeugdhulp 2021. Structureel betekent dit een lastenverhoging van          

€ 95.000,- vanaf 2022. Deze toename is meegenomen in de totale financiële ontwikkelingen Jeugd bij 

de Kadernota 2022. 

4. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland is betrokken                                                               

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is door het college gemandateerd om PGB aanvragen in te 

nemen, te toetsen en te beschikken. De gemeente en het CJG spreken elkaar periodiek over de inzet 

van jeugdhulp met een PGB.  
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5. Risico’s en kanttekeningen  

Het college wil de kosten voor jeugdhulp beheersbaar houden en neemt daarvoor in 2021 en verder 

een aantal maatregelen. Door de indexering moet rekening worden gehouden met een financiële 

impact van € 47.500,- op de begroting PGB 2021 en voor de jaren daarna € 95.000,-structureel. 

Hierbij wordt uitgegaan dat het aantal PGB’s in 2021 en verder geen stijgende lijn vertoont.  

Een mogelijk risico is dat personen die jeugdhulp met een PGB inkopen de nieuwe tarieven niet reëel 

achten en bezwaar maken. 

 

6. Uitvoering  

Na vaststelling van het eerste Wijzigingsbesluit door het college wordt het besluit bekendgemaakt in 

het elektronisch gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens wordt het verwerkt in 

het oorspronkelijke Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp gemeente Haarlem 

2018 en daarmee opgenomen in het lokale regelingenbestand van gemeente Haarlem op 

www.overheid.nl. 

Het CJG hanteert vanaf 1 juli 2021 de aangepaste tarieven voor lopende aanvragen die nog worden 

beschikt, voor nieuwe aanvragen en bij verlenging van een PGB.     

 

7. Bijlage 

1. Eerste Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp 

    gemeente Haarlem 2018  

http://www.overheid.nl/

