
In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude  

 info@hollandrijnland.net 

 www.hollandrijnland.net 

IBAN nr. NL87BNGH0285113992 

KvK nr. 27365539 

BTW nr. NL813768068B01 

 

 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Schuttersveld 9, 2316 XG  Leiden 

Postbus  558, 2300 AN  Leiden 

Telefoon (071) 523 90 90 

Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Nadere Regels Jeugdhulp 2016 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

In regionaal verband hebben gemeenten in 2015 de 
Verordening Jeugdhulp 2015 en de Nadere Regels 
2015 opgesteld. De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 
zijn gebaseerd op de Nadere Regels Jeugdhulp 2015 
met aanpassingen naar aanleiding van ervaringen in 
de praktijk. 

3. Regionaal belang De gemeenten van de regio Holland Rijnland 
trekken samen op in de transitie en transformatie 
van de Jeugdzorg. Daarom is het wenselijk dat deze 
Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zo veel als mogelijk 
gelijk zijn in de gemeenten van de regio Holland 
Rijnland. Mede doordat binnen de regionale 
begroting Jeugdhulp een regionale risicoreserve 
PGB’s is opgenomen en een beroep op het 
verzekeringsmodel kan worden gedaan. 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Instemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 
2016; 

2. De colleges te verzoeken om in te stemmen 
met de Nadere Regels Jeugdhulp 2016. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 
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8. Inspraak   De Werkgroep Nadere Regels heeft voorliggend 
concept besproken met de PGB expertgroep,  het 
AO Jeugd, en met betrokkenen (ouders, cliënten, 
belangenbenhartigers en leden van de Wmo-
adviesraden) op 8 oktober 2015. Het verslag van 
de bijeenkomst met betrokkenen is opgenomen 
in de bijlage. Het concept is waar raadzaam 
aangepast. 

9. Financiële gevolgen   De Nadere Regels gaan o.a. over het PGB. Voor 
het PGB zijn binnen de begroting Jeugdhulp 
lokale middelen voor PGB opgenomen. Ook is er 
een regionale risicoreserve. Verder kan er beroep 
worden gedaan op het verzekeringsmodel. De 
Nadere Regels Jeugdhulp zijn ondersteunend aan 
de toegang tot deze budgetten. 

   
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 

 
 Eerdere besluitvorming:  

Verordening Jeugdhulp 2015 
Nadere Regels Jeugdhulp 2015 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

- 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

3 

Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Nadere Regels Jeugdhulp 2016 
  
 
 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 
2. Colleges te verzoeken om in te stemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 

 
Inleiding: 

De Nadere Regels Jeugdhulp 2015 zijn vastgesteld eind 2014. Deze zijn een uitvloeisel 
van de Verordening Jeugdhulp 2015. Deze verordening stelt dat het college op een 
aantal onderdelen nadere regels bepaalt. Deze verordening behoeft vooralsnog geen 
aanpassing. De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zijn gebaseerd op de Nadere Regels 
Jeugdhulp 2015 met aanpassingen naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk. 

 
De aanpassingen in de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 betreffen de volgende onderdelen (in 
de bijgevoegde Nadere Regels Jeugdhulp 2016 in rood aangegeven):  
 

- het Persoonsgebonden budget  
- De voorwaarden PGB genoemd in artikel 2 zijn aangescherpt. 
- De hoogte van het PGB genoemd in artikel 5 zijn verduidelijkt. 

 
- Nader benoemen vrij toegankelijke voorziening 

Verder is artikel 7 onder hoofdstuk 4 Nader benoemen vrij toegankelijke 
voorziening de titel aangepast in Diagnostiek en behandeling van Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie (EED). Verder is  daarin scherper gesteld dat EED Zorg in 
Natura betreft. 

 
- Overgangsbepaling 

Artikel 11 is toegevoegd waarin de overgangsbepaling wordt toegelicht. 
 

- Afwegingskader PGB Jeugd 2016 
De belangrijkste aanpassing is de toevoeging van het afwegingskader PGB Jeugd 
2016 als bijlage. Dit is voor de Jeugd- en Gezinsteamwerkers een leidraad bij het 
toekennen van PGB’s Jeugd. 
 

Beoogd effect: 
De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zorgen voor een goede uitwerking van de Verordening 
Jeugdhulp 2015, waarbij van belang is dat deze zo veel als mogelijk gelijk zijn in de 
gemeenten van de regio Holland Rijnland.  
 
 
 
 

Vergadering: PHO Maatchappij 
 

Datum: 11 november 2015 
Tijd: 9.30 uur – 12.00 uur 

Locatie: Nieuwe Raadzaal, Noordwijk 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MRK»  
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Argumenten:  
1.1. De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zijn uitvoerbaar.  

De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zijn aangepast op praktijkervaringen van JGT’ers en 
budgethouders.  

  
1.2. De Nadere Regels Jeugdhulp 2016 zijn besproken met de betrokkenen 

Op 8 oktober jl. is het concept van de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 besproken met 
betrokkenen (ouders, cliënten, belangenbehartigers en leden van de Wmo-
adviesraden) (zie bijlage verslag bijeenkomst) en waar raadzaam aangepast. 
 

1.3. Gelijke hantering nadere regels PGB 
Gemeenten in de regio Holland Rijnland trekken samen op in de transitie en 
transformatie van de jeugdhulp. Daarom is het wenselijk dat zij zoveel als mogelijk 
dezelfde voorwaarden en tarieven hanteren. Daarbij komt dat als lokaal wordt 
afgeweken van de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 dit financiële gevolgen kan hebben.  
Indien een gemeente kiest voor een ruimhartiger of juist een stringenter PGB beleid 
kan dit gevolgen hebben voor het beroep wat deze gemeente doet op het 
verzekeringsmodel. Door zoveel als mogelijk dezelfde voorwaarden en tarieven te 
hanteren kan dit worden ondervangen. 
 

2.1      Het vaststellen van de nadere regels is een bevoegdheid van het college 
Nadere regels zijn uitvoeringsregels waarvan de bevoegdheid van vaststelling bij het 
college ligt. 
 
 
 

Kanttekeningen/risico’s: 
n.v.t. 

 
Financiën: n.v.t. 
 
Communicatie: 
Na instemming van het PHO Maatschappij worden de Nadere Regels Jeugdhulp 2016 aan de 
afzonderlijke colleges voorgelegd. Vervolgens, na positief besluit, door iedere afzonderlijke 
gemeente gepubliceerd. 

 
Evaluatie: 
Gedurende 2016 wordt het proces rondom de PGB gemonitord. Mocht de praktijk wederom 
aanleiding geven om de Nadere Regels aan te passen, dan zal dit in 2016 gebeuren.  
 
Bijlagen: 

1. Concept Nadere Regels Jeugdhulp 2016 inclusief toelichting en afwegingskader 
2. Concept verslag bijeenkomst met ouders, cliënten, belangenbehartigers en leden van 

de Wmo-adviesraden) d.d. 8 oktober 2015. 
 
 

 
 


