
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Vaststellen wijziging verordening Jeugdhulp 2015 
en nadere regels Jeugdhulp 2018.  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Er zorg voor dragen dat de jeugdhulp volgens de 
juiste wet- en regelgeving wordt toegekend. 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. De colleges te adviseren aan de raad om 
het  wijzigingsartikel verordening 
jeugdhulp 2015 vast te stellen; 

2. De colleges voor te stellen  de nadere 
regels Jeugdhulp vast te stellen. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

Aanpassing van de verordening is noodzakelijk 
als gevolg van een uitspraak van de CRvB. 

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

De CRvB heeft een uitspraak gedaan waarin het 
college in nadere regels niet kan bepalen op 
welke wijze het pgb tarief wordt vastgesteld en de 
hoogte van dit tarief. Dit moet in de verordening 
worden vastgelegd. Met de gewijzigde 
verordening wordt hieraan voldaan. 
 
Met het vaststellen van de nadere regels 
Jeugdhulp, krijgen de JGT teams meer houvast 
om tot een goede beoordeling te komen voor 
passende jeugdhulp.  
 



 

8. Inspraak Er is afgezien van een regionaal  
inspraaktraject daar het om beperkte 
wijzigingen van de verordening en de nadere 
regels gaat. Afhankelijk van de lokale 
inspraakverordening kan het lokaal wel 
wenselijk worden geacht een inspraaktraject te 
doorlopen. 

9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland. 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet 
Uitspraak CRvB 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        Beleidsteam 
Organisatie:           Beleidsteam 
 

 
Onderwerp: Verordening jeugdhulp en nadere regels Jeugdhulp 
 
Beslispunten: 

1. De colleges te adviseren aan de raad om het wijzigingsartikel verordening 
jeugdhulp 2015 vast te stellen; 

2. De colleges voor te stellen  de nadere regels Jeugdhulp vast te stellen 
 

Inleiding: 
De Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking trad, legt de verantwoordelijkheid voor een 
passende jeugdhulp bij gemeenten en stelt regels voor de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid met betrekking tot preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan 
kinderen, jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen 
en stoornissen. De plaatselijke regelgeving hierover, regionaal voorbereid, in de vorm van 
de verordening en het besluit nadere regels, zijn in dezelfde periode in werking getreden. 
Met deze nieuwe wet kregen de gemeenten nieuwe taken op gebied van Jeugdhulp. De 
inmiddels opgedane (uitvoerings-)ervaring is dan ook de aanleiding tot het wijzigen van 
de verordening en het besluit nadere regels. Ook was op enkele punten actualisering van 
de tekst nodig vanwege nieuwe wetgeving. Met name een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep (CRvB) heeft er toe geleid dat de bepalingen voor het vastleggen van 
de hoogte van het pgb opgenomen dienen te worden in de verordening.  
 
Beoogd effect: 
Door het vaststellen van het wijzigingsartikel van de verordening Jeugdhulp 2015 en de 
nadere regels Jeugdhulp 2018 worden de artikelen geactualiseerd en in lijn gebracht met 
de huidige wetgeving.   
 
Argumenten:  
1.1. Het herstellen van de juridische grondslag door de bepalingen voor het vastleggen 
van de hoogte van het pgb op te nemen in de verordening.  
De verordening Jeugdhulp 2015 is destijds gebaseerd op de modelverordening van de 
VNG. Hierin waren ruime delegatiemogelijkheden van de raad aan het college 
opgenomen. Dit gold ook voor de vaststelling van het pgb. De CRvB heeft een uitspraak 
gedaan waaruit blijkt dat het college in nadere regels niet kan bepalen op welke wijze het 
pgb tarief wordt vastgesteld. Evenmin kan de hoogte van dit tarief opgenomen zijn in de 
nadere regels. Het tarief en de wijze van het bepalen van het PGB tarief moeten in de 
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verordening zijn vastgelegd. Met de voorgestelde wijzigingen van de verordening wordt 
hieraan voldaan. 
1.2 De uitspraak van de CRvB is ook van toepassing op de jeugdwet 
Hoewel deze uitspraak betrekking heeft op de Wmo 2015, is de uitspraak ook van 
toepassing op de Jeugdwet. In de Jeugdwet zijn nagenoeg gelijkluidende bepalingen 
opgenomen over de vaststelling van de hoogte van het pgb als in de Wmo 2015. Ook in 
de Verordening Jeugdhulp is opgenomen dat het college nadere regels kan stellen over 
de wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld. Mocht in het kader van de 
Jeugdwet de vraag over de vaststelling van het pgb bij de CRvB aan de orde komen, dan 
zal naar verwachting de uitspraak gelijk zijn aan deze uitspraak. 
 
1.3 De hoogte van het pgb wordt niet gewijzigd, ten aanzien van de eerder vastgestelde 
nadere regels m.u.v het tarief voor niet professioneel kortdurend verblijf.  
De gewijzigde artikelen van de verordening Jeugdhulp, zijn vergelijkbaar  met de artikelen 
in de nadere regels Jeugdhulp 2015 over de hoogte van het pgb. De uitspraak van de 
CRvB schrijft nu echter voor dat de hoogte van het pgb in de verordening en niet in de 
nadere regels wordt opgenomen. Dit betekent dat de inwoners geen nadelig effect 
ondervinden van de gewijzigde artikelen m.u.v. het tarief voor kortdurend verblijf niet 
professioneel verblijf (het gaat hier om logeren in het sociaal netwerk) dat wordt verlaagd 
van 68 euro naar 30 euro per etmaal. Dit is een gangbaar tarief dat beter aansluit bij de 
werkelijke kosten Het gebruik hiervan is beperkt. Voor de lopende gevallen geldt dat het 
oude (hogere) tarief van toepassing blijft gedurende de looptijd van de beschikking.  
 
2.1 De nieuwe nadere regels geven het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) meer kaders dan 
de eerder vastgestelde nadere regels.  
De afgelopen jaren heeft het JGT aangegeven dat de nadere regels te weinig houvast 
bieden om tot eenduidige besluitvorming te komen. In een regionale werkgroep, waarbij 
de JGT-medewerkers ook in vertegenwoordigd zijn, zijn de nadere regels tot stand 
gekomen. Met name de artikelen rondom vervoer en vaktherapie zijn extra toegevoegd 
ten opzichte van de nadere regels Jeugdhulp.   
 
2.2. Aan de nadere regels zijn de kwaliteitseisen voor hulpverleners die vanuit het pgb 
worden bekostigd extra toegevoegd.  
De kwaliteitseisen voor hulpverleners staan in de jeugdwet expliciet benoemd, echter is 
de vertaling van de wetgeving naar de praktijk lastiger te maken. Daarom zijn deze 
kwaliteitseisen in de nadere regels opgenomen.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De uitspraak van de CRvB over de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van 
het pgb heeft betrekking op de Wmo.  
Hoewel de uitspraak betrekking heeft op de Wmo, is de uitspraak ook van toepassing op 
de Jeugdwet. De bepaling in de Jeugdwet die handelt over de vaststelling van de hoogte 
van het PGB, is gelijk aan de bepaling hierover voor de Wmo. Bij de rechtbank 
Gelderland is deze uitspraak van de CRvB ook gehanteerd bij de Jeugdwet. Mocht in het 
kader van de Jeugdwet de vraag over de vaststelling van het pgb bij de CRvB aan de 
orde komen, dan zal naar verwachting de uitspraak gelijk zijn aan deze uitspraak. 
 
Financiën:  



 

De hoogte van de tarieven pgb en de vaststelling worden, met uitzondering van het 
kortdurend niet professioneel verblijf, niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande 
nadere regels. Dit betekent dat de kosten nagenoeg niet zullen wijzigen, ten opzichte van 
de voorgaande jaren.  
 
Communicatie: 
Bekendmaking verloopt via de reguliere bekendmakingen op de website van de 
gemeente na vaststelling door de raad. Besluit nadere regels wordt bekendgemaakt na 
vaststelling door het college. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. De adviesraden worden gevraagd om advies uit te 
brengen op voorliggend voorstel en brengen een positief advies uit. De uitvoering is op de 
hoogte gebracht van de gewijzigde verordeningen en besluit nadere regels. 
 
Vervolg proces:  
Na behandeling in het Pho Maatschappij  legt het college de wijzigingen in de 
verordening aan de gemeenteraad voor. De nadere regels worden vervolgens door het  
college vastgesteld. Het heeft de voorkeur dat dit zo snel mogelijk gebeurt, omdat de  
Jeugd- en Gezinsteams aangeven deze kaders nodig te hebben in de uitvoering van hun  
werk. 
 
Bijlagen: 

- Gewijzigde verordening Jeugdhulp; 
- Nadere regels Jeugdhulp.  


