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Bijlagen  

Verordening Jeugdhulp 
Wethouder Botter heeft toegezegd voor de raad van 26-06-2019 te komen met een toelichtende brief over 
eventuele uitzonderingsmogelijkheden om verwanten zorg te laten verlenen en inzicht in hoe groot deze 
groep is, en inzicht te geven over hoe er tot zover met deze groep gecommuniceerd is (2019/459513). 
 
Deze toezegging gaat over een van de regels voor het persoonsgebonden budget (pgb) in de verordening 
Jeugdhulp. In artikel 7 lid 3 b. van de verordening staat dat jeugd-ggz behandeling niet door bloed- of 
aanverwanten in de 1e of 2e graad van de budgethouder kan worden uitgevoerd. De vraag die is gesteld in de 
commissie Samenleving van 6 juni jl. betreft het onderzoeken van uitzonderingsmogelijkheden op deze 
bepaling. 
 

- Aantal pgb’s informele zorg 
In de periode 1-1-2019 t/m 12-06-2019 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem (CJG) namens het 
college 67 pgb’s verstrekt. Met een pgb kan formele- en informele hulp worden ingekocht. Voor 31 pgb’s ging 
het om informele hulp. Deze hulp ligt in het verlengde van de gebruikelijke verzorgings- en/of 
opvoedingstaken en wordt niet beroeps- of bedrijfsmatig verleend. Het gaat om extra verzorging, begeleiding 
of opvoedingsondersteuning als gevolg van een beperking of stoornis in de ontwikkeling van de jeugdige. 
Informele hulp wordt gegeven door iemand uit het sociaal netwerk bijv. vader, moeder of een ander 
familielid, een buurtgenoot of kennis. De nieuwe verordening blijft hierin voorzien. 
 

- Beroepscode jeugdhulpverlener 
In de afgelopen drie jaar heeft het CJG twee maal het verzoek van een ouder gekregen om met een pgb ggz-
hulp op professionele basis (formele hulp) aan het eigen kind te mogen bieden. Beide ouders waren ggz 
behandelaar. Het CJG is beide keren met de betreffende ouders in gesprek gegaan om uitleg te geven 
waarom ggz behandeling niet door de ouder aan het eigen kind kan worden verleend, ook al is de ouder 
daarvoor gekwalificeerd.  
Het CJG handelt daarmee in lijn met de Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional die werkt in de 
jeugdhulp en jeugdbescherming, maar ook de beroepscode van bijvoorbeeld GZ psychologen.  
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/06-juni/18:30/19-20-uur-Verordening-Jeugd-gemeente-Haarlem-2019-JB/2019228846-1-Vaststellen-Verordening-jeugdhulp-gemeente-Haarlem-2019-1.pdf
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De beroepscode van een beroepsvereniging is een ethische leidraad waarin de eisen, richtlijnen en 
gedragsregels staan die aan het beroepsmatig handelen van een desbetreffende beroepsbeoefenaar worden 
gesteld. De Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional van Stichting Kwaliteitskader Jeugd gaat onder 
andere uit van: 

- het principe dat de jeugdhulpverlener alle belangen van zowel de jeugdige als het gezinssysteem 
beoordeeld. De persoonlijke relatie van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad beïnvloedt het 
objectief oordeelsvermogen;   

- dat de jeugdige recht heeft op privacy, ook ten opzichte van zijn ouders. Wanneer de ouder als 
hulpverlener optreedt is dit niet mogelijk;  

- dat de jeugd- en gezinsprofessional het gezag en de invloed die hij ten opzichte van cliënt(en) heeft 
ten positieve aanwendt en deze niet misbruikt. De professional is zich er van bewust dat de 
(jeugdige) cliënt mogelijk zeer afhankelijk van hem is. 

 
In de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen is opgenomen dat de professional objectief 
en onafhankelijk dient te handelen. Professionele en niet-professionele rollen mogen niet zodanig met elkaar 
worden vermengd dat de professional daardoor niet meer in staat is een professionele afstand tot de 
betrokkene te bewaren. Of dat daardoor de belangen van de betrokkene worden geschaad. 
 

- Standpunt college 
Het college stelt het belang van de jeugdige in het verkrijgen van passende en kwalitatief goede zorg voorop.  
Met inachtneming van de beroepsnormen van jeugdhulpprofessionals, ziet het college geen aanleiding om 
uitzonderingen mogelijk te maken op de bepaling in artikel 7 lid 3 b. Van belang is dat de jeugdige hulp krijgt, 
wanneer hij die nodig heeft. Het college heeft daarin voorzien door voldoende ggz zorg te contracteren of via 
inkoop met een pgb mogelijk te maken.  
 
In de afgelopen jaren is met het CJG regelmatig gesproken over jeugdhulp (waaronder jeugd ggz) in relatie tot 
het persoonsgebonden budget. In alle situaties is het van belang dat het CJG een goede dialoog voert met de 
ouder/aanvrager. In de twee genoemde situaties leidde dat tot een goede uitkomst voor alle betrokkenen. 

 

Fraudebestrijding jeugdhulp 
Wethouder Botter heeft toegezegd voor de raad van 26-06) na te vragen of er bij het voorkomen en 
bestrijden van zorgfraude in de uitvoering van de Jeugdwet extra fte’s bijkomen.   
Het rechtmatigheidstoezicht op verstrekkingen vanuit de verschillende regelingen binnen het sociaal domein 
kan op dit moment met de bestaande middelen worden uitgevoerd.  Er is budget beschikbaar om eventueel 
in te huren mocht dit nodig zijn. De verwachting is dat op termijn aanvullende middelen nodig zijn voor het 
versterken van het signaal- en risico gestuurde rechtmatigheidstoezicht binnen de Wmo en Jeugdwet.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
de secretaris                                             de burgemeester 

 

 


