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1. Onderwerp 

 
Nadere regels jeugdhulp 2015.  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

In regionaal verband hebben gemeenten een 
verordening Jeugdhulp 2015 opgesteld. Iedere 
gemeente in Holland Rijnland heeft zich (middels 
het Portefeuillehouders overleg Sociale agenda 
Holland Rijnland) gecommitteerd aan de 
verordening jeugdhulp. De nadere regels zijn een 
uitwerking van deze verordening. 
 

3. Regionaal belang Van belang is dat deze nadere regels zo veel als 
mogelijk gelijk zijn in de gemeenten van de regio 
Holland Rijnland. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
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  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
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5. Advies PHO 1. Instemmen met de nadere regels jeugdhulp 
2015; 

2. De colleges te verzoeken om in te stemmen 
met de nadere regels; 

 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

 

8. Inspraak De werkgroep heeft  voorliggend concept van de 
nadere regels besproken in het AO Jeugd, met 
coaches JGT  en met cliënten (20 oktober).Het 
verslag van de bijeenkomst met cliënten is 
opgenomen in de bijlage. 
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9. Financiële gevolgen    
  De nadere regels gaan o.a. over het pgb. Voor 

het pgb zijn lokaal middelen gereserveerd met 
een regionale risicoreserve. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: Het PHO Soc. Ag. heeft op 
29 augustus ingestemd met de Verordening 
Jeugdhulp 2015. Op 1 oktober besloot het PHO Soc. 
Ag. de voorstellen die in de notitie PGB genoemd 
zijn voor het onderdeel jeugd over de (voorwaarden 
voor) de kwaliteit en de tarieven als richtlijn te 
gebruiken bij het opstellen van de Nadere regels 
jeugd. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Nadere regels jeugdhulp & concept mandaatbesluiten 
 
 
Beslispunten:  
1. Instemmen met de nadere regels jeugdhulp 2015; 
2. De colleges te verzoeken om in te stemmen met de nadere regels; 
 
Inleiding: 
Op  29 augustus is in het Pho Sociale Agenda de verordening jeugdhulp vastgesteld. De 
verordening stelt dat het college  op een aantal onderdelen de nadere  regels stelt. De nadere 
regels die nu voor liggen betreffen de volgende onderdelen: 
 
Persoonsgebonden budget (pgb) 
Op grond van artikel 14 van de verordening jeugdhulp 2015 wordt er voor de uitvoering van 
pgb nadere regels gesteld. De nadere regels die nu voorliggen betreffen de voorwaarden, de 
hoogte, kwaliteit en het tarief van de pgb.  
 
Aan wijzen als vrij toegankelijk 
Op grond van artikel 4 lid 2 van de verordening jeugdhulp 2015 wordt de Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie  EED ( op verzoek van het onderwijs) aangewezen als vrij toegankelijk. 
Zodat niet elke aanvraag voor EED via het jeugd- en gezinsteam (JGT) hoeft te worden 
afgehandeld.   
 
Medezeggenschap 
Op grond van artikel 21 lid 4 van de verordening jeugdhulp 2015 is medezeggenschap 
opgenomen in de nadere regels. Het college kan zelf invulling geven aan de 
medezeggenschap. Als optie is opgenomen om de Wmo adviesraad aan te stellen als 
adviesorgaan van het college. Dit zal niet voor iedere gemeente zo zijn. 
 
Beoogd effect: 
Van belang is dat deze nadere regels en de mandaatbesluiten zo veel als mogelijk gelijk zijn 
in de gemeenten van de regio Holland Rijnland. 
 
Argumenten:  
 
1.1 De nadere regels bieden helderheid aan burgers 
De nadere regels zijn uitwerkingen van de verordening jeugdhulp 2015 en de Jeugdwet. Ze 
zijn zo geformuleerd dat ze voor inwoners leesbaar zijn. 
 
1.2 De nadere regels voldoen aan de verplichting uit de (concept)verordening jeugdhulp 2015 
In artikel 4 lid 2, 14 en 21 lid 4 van de verordening jeugdhulp 2015 wordt aangegeven dat het 
college nadere regels stelt. Met deze nadere regels voldoet het college aan deze verplichting. 
 
1.3 Het vaststellen van de nadere regels is een bevoegdheid van het college 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Sociale agenda 

Datum: 12 november 2014 
9.30 – 12.00 uur 

Locatie: Lisse 
Agendapunt: 04 
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Nadere regels zijn uitvoeringsregels de bevoegdheid van vaststelling ligt bij het college. 
 
1.4 De nadere regels zijn besproken met de betrokkenen 
Op 20 oktober jl. zijn is het concept van de nadere regels besproken met betrokkenen (zie 
verslag in de bijlage). De opmerkingen en overwegingen zijn meegenomen in de versie die nu 
voorligt. 
 
1.5 Tarieven pgb voldoen 
De tarieven die in de nadere regels onder artikel 6 van de nadere regels worden genoemd zijn 
berekend op basis van het huidige pgb tarief of afgeleid van de huidige prijs van zorg in 
natura. Daar waar mogelijk is een korting van 5% toegepast. Op een aantal onderdelen heeft 
PerSaldo (belangenvereniging van mensen met een pgb) geadviseerd om de huidige tarieven 
te hanteren. De werkgroep heeft dit advies overgenomen.  
 
2.1 Gelijke hantering nadere regels  pgb 
Gemeenten in de regio Holland Rijnland trekken samen op in de transitie en transformatie van 
de jeugdzorg. Daarom is het wenselijk dat zij zoveel als mogelijk dezelfde voorwaarden en 
tarieven te hanteren.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1 Lokaal afwijken kan financiële gevolgen hebben 
Indien een gemeente kiest voor een ruimhariger 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 wordt dit ondervangen.  
 
Financiën:  
N.v.t 
 
Communicatie: 
Na instemming van het Pho SA worden de nadere regels ter besluitvorming aan de 
afzonderlijke college voorgelegd. Vervolgens, na positief besluit, door iedere afzonderlijke 
gemeente gepubliceerd.  
 
Evaluatie: 
Gedurende 2015 worden de uitgaven PGB en zorg en natura gemonitord. Mogelijk volgt 
daaruit dat de nadere regels worden aangepast. 
 
Bijlagen: 

1. Concept Nadere regels jeugdhulp 2015 
2. Concept verslag bijeenkomst met cliënten over pgb en nadere regels  20 oktober 2014 

 
 

 
 


