Bijlage 2 – ‘Was – wordt tabel’
“Verordening jeugdhulp Renkum 2019”
Omnummering
Wegens het toevoegen van een nieuwe artikelen bij de nieuwe verordening (artikel 7. Hoogte pgb en
artikel 8. kwaliteitseisen professionele en niet-professionele hulp), worden artikel 7 t/m 12 in de
Verordening Jeugdhulp 2018 omgenummerd.
Oude artikelnummer en naam

Nieuwe artikelnummer en naam

Artikel 7. Nieuwe feiten en omstandigheden,
herziening, intrekking of terugvordering
Artikel 8. Verhouding prijs en kwaliteit
aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering
Artikel 9. Betrekken van ingezetenen bij beleid

Artikel 9. Nieuwe feiten en omstandigheden,
herziening, intrekking of terugvordering
Artikel 10. Verhouding prijs en kwaliteit
aanbieders jeugdhulp en uitvoerders
kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering
Artikel 11. Betrekken van ingezetenen bij beleid

Artikel 10. Hardheidsclausule

Artikel 12. Hardheidsclausule

Artikel 11. Overgangsrecht

Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Inwerkingtreding intrekking en
citeertitel

Artikel 14. Inwerkingtreding intrekking en
citeertitel

De navolgende artikelen worden gewijzigd:





Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 6. Regels voor pgb
Artikel 11. Overgangsrecht
Artikel 12. Inwerkingtreding intrekking en citeertitel

Daarnaast wordt de volgende artikelen toegevoegd:



Artikel 7. Hoogte pgb
Artikel 8. Kwaliteitseisen professionele en niet-professionele hulp

Deze artikelen worden als volgt gewijzigd
* Tekstuele/inhoudelijke wijzigingen worden met geel gemarkeerd
Bij artikel 1 worden er drie begripsbepalingen toegevoegd: g, h en i. Door het invoegen van de nieuwe
begripsbepalingen, worden de artikelleden die hierop volgen doorgenummerd.
Bestaande tekst artikel 1
Nieuwe tekst artikel 1
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaand onder:
a. andere voorziening: voorziening anders
dan in het kader van de Jeugdwet, op
het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning of werk
en inkomen;

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaand onder:
a. andere voorziening: voorziening anders
dan in het kader van de Jeugdwet, op het
gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning of werk
en inkomen;

b. hulpvraag: behoefte van een jeugdige of
zijn ouders aan jeugdhulp in verband

b. hulpvraag: behoefte van een jeugdige of
zijn ouders aan jeugdhulp in verband met

met opgroei- en opvoedingsproblemen,
psychische problemen en stoornissen,
als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van
de wet;
c.

individuele voorziening: op de jeugdige
of zijn ouders toegesneden voorziening;

opgroei- en opvoedingsproblemen,
psychische problemen en stoornissen,
als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van
de wet;
c.

individuele voorziening: op de jeugdige of
zijn ouders toegesneden voorziening;

d. pgb: persoonsgebonden budget als
bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet,
zijnde een door het college verstrekt
budget aan een jeugdige of zijn ouders,
dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot
de individuele voorziening behoort van
derden te betrekken;

d. pgb: persoonsgebonden budget als
bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde
een door het college verstrekt budget aan
een jeugdige of zijn ouders, dat hen in
staat stelt de jeugdhulp die tot de
individuele voorziening behoort van
derden te betrekken;

e. getrimd gemiddeld tarief: een gemiddeld
tarief voor de vaststelling van een pgb,
dat gehanteerd wordt in geval van drie
of meer tarieven van gecontracteerde
leveranciers van de betreffende
voorziening. Hierbij worden het hoogste
en laagste tarief niet meegenomen in de
berekening van het gemiddelde;

e. getrimd gemiddeld tarief: een gemiddeld
tarief voor de vaststelling van een pgb,
dat gehanteerd wordt in geval van drie of
meer tarieven van gecontracteerde
leveranciers van de betreffende
voorziening. Hierbij worden het hoogste
en laagste tarief niet meegenomen in de
berekening van het gemiddelde;

f.

f.

gemiddeld tarief: een tarief voor de
vaststelling van een pgb, dat
gehanteerd wordt in geval van twee
tarieven van gecontracteerde
leveranciers van de betreffende
voorziening, waarbij het gemiddelde van
deze twee tarieven wordt bepaald. In
geval van één tarief van een
gecontracteerde leverancier van de
betreffende voorziening, wordt het
gemiddelde tarief voor de vaststelling
van het pgb bepaald door dit tarief;

g. laagdrempelige voorziening: een voor
de jeugdige of zijn ouder kosteloos
toegankelijke voorzienig die
beschikbaar is op (door)verwijzing door
het college waarvoor geen beschikking
nodig is;
h. vrij toegankelijke voorziening: een voor
de jeugdige of zijn ouder kosteloos
toegankelijke voorziening waarvoor
geen verwijzing of beschikking nodig is;

gemiddeld tarief: een tarief voor de
vaststelling van een pgb, dat gehanteerd
wordt in geval van twee tarieven van
gecontracteerde leveranciers van de
betreffende voorziening, waarbij het
gemiddelde van deze twee tarieven wordt
bepaald. In geval van één tarief van een
gecontracteerde leverancier van de
betreffende voorziening, wordt het
gemiddelde tarief voor de vaststelling van
het pgb bepaald door dit tarief;

g. professionele hulp: hulp geboden door
een professional die beroepsmatig hulp
verleent;
h. niet-professionele hulp: hulp geboden
door een niet-professioneel persoon, al
dan niet uit het sociaal netwerk;

i.

sociaal netwerk: personen uit de
huiselijke kring of andere personen met

i.

wet: Jeugdwet;
j.

j.

‘mijn plan’; Schriftelijke weergave van
het onderzoek, waarover is overlegd
met de jeugdige en/of de ouders en dat
is afgestemd op de behoeften van de
jeugdige. In het plan zijn de door het
college noodzakelijk geachte individuele
voorziening(en) en de daarmee
beoogde resultaten opgenomen.

wie de jeugdige en/of zijn ouders een
sociale relatie onderhoudt;
laagdrempelige voorziening: een voor de
jeugdige of zijn ouder kosteloos
toegankelijke voorzienig die beschikbaar
is op (door)verwijzing door het college
waarvoor geen beschikking nodig is;

k.

vrij toegankelijke voorziening: een voor
de jeugdige of zijn ouder kosteloos
toegankelijke voorziening waarvoor geen
verwijzing of beschikking nodig is;

l.

wet: Jeugdwet;

m. ‘mijn plan’; Schriftelijke weergave van het
onderzoek, waarover is overlegd met de
jeugdige en/of de ouders en dat is
afgestemd op de behoeften van de
jeugdige. In het plan zijn de door het
college noodzakelijk geachte individuele
voorziening(en) en de daarmee beoogde
resultaten opgenomen.

Bestaande tekst artikel 6
Artikel 6. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een individuele
voorziening in de vorm van een pgb in
overeenstemming met bepalingen van
artikel 8.1.1 van de wet en onverminderd
het bepaalde in dit artikel, indien de
jeugdige en/of zijn ouders een budgetplan
overlegt dat voldoet aan de in lid 2 van dit
artikel opgenomen eisen.
2. Het budgetplan voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. de jeugdige en/of zijn ouders motiveert
waarom hij de individuele voorziening,
die wordt geleverd door een aanbieder,
niet passend vindt;
b. de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven hoe de kwaliteit van de hulp
is geborgd;

Nieuwe tekst artikel 6
Artikel 6. Pgb algemeen
1. Het college verstrekt een individuele
voorziening in de vorm van een pgb in
overeenstemming met bepalingen van artikel
8.1.1 van de wet en onverminderd het
bepaalde in dit artikel, indien de jeugdige en/
of zijn ouders een budgetplan overlegt dat
voldoet aan de in lid 2 van dit artikel
opgenomen eisen.
2. Het budgetplan voldoet aan de volgende
voorwaarden::
a. de jeugdige en/of zijn ouders motiveert
waarom hij de individuele voorziening, die
wordt geleverd door een aanbieder, niet
passend vindt;
b. de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven hoe de kwaliteit van de hulp
is geborgd;

c.

de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven of de hulp wordt betrokken
van een professionele aanbieder of van
een niet-professioneel persoon uit zijn
sociale netwerk;

d. de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven welke kosten zijn
verbonden aan de jeugdhulp;

c.

de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven of het gaat om professionele
hulp of niet-professionele hulp;

d. de jeugdige en/of zijn ouders heeft
beschreven welke kosten zijn verbonden
aan de jeugdhulp;

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid
kan de jeugdige en/of zijn ouders aan wie een
pgb wordt verstrekt de jeugdhulp betrekken van
een persoon die behoort tot het sociale netwerk
op voorwaarde dat dit doelmatiger is dan het
betrekken van ondersteuning van een persoon
buiten het sociale netwerk, gelet op:
a. de frequentie van de ondersteuning;
b. het type ondersteuning;
c. de aard van de ondersteuningsvraag
waaraan met de verstrekking van een
pgb tegemoet wordt gekomen;
d. de duur van de ondersteuningsvraag, en
e. de mate van verplichting die voortvloeit
uit het pgb en de daaraan verbonden
voorwaarden voor de persoon van wie
de ondersteuning wordt betrokken.

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid
kan de jeugdige en/of zijn ouders aan wie een
pgb wordt verstrekt de jeugdhulp betrekken van
een persoon die behoort tot het sociale netwerk
op voorwaarde dat dit doelmatiger is dan het
betrekken van ondersteuning van een persoon
buiten het sociale netwerk, gelet op:
f. de frequentie van de ondersteuning;
g. het type ondersteuning;
h. de aard van de ondersteuningsvraag
waaraan met de verstrekking van een
pgb tegemoet wordt gekomen;
i. de duur van de ondersteuningsvraag, en
j. de mate van verplichting die voortvloeit
uit het pgb en de daaraan verbonden
voorwaarden voor de persoon van wie de
ondersteuning wordt betrokken.

4. Een pgb wordt niet besteed aan
tussenpersonen en belangenbehartigers.

4. Een pgb wordt niet verstrekt voor de volgende
kosten:
a. kosten voor bemiddeling;
b. kosten voor belangenbehartigers;
c. kosten voor het uitvoeren van pgbadministratie;
d. kosten voor ondersteuning bij het aanvragen
en beheren van een pgb;
e. kosten voor feestdagenuitkering en eenmalige
uitkering;
f. loondoorbetaling bij ziekte, vervanging bij ziekte
en claims. Deze kosten zijn verzekerd via de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).

5. Een pgb wordt berekend op basis van een
prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd
dat het pgb toereikend is om veilige,
doeltreffende en kwalitatief goede hulp, die tot
de individuele voorzieningen behoren, te

5. Een pgb is toereikend om veilige, doeltreffende
en kwalitatief goede hulp, die tot de individuele
voorzieningen behoren, te betrekken.
6. Het college kan nadere regels stellen ter

betrekken.

uitvoering van het bepaalde in dit artikel.

In de verordening jeugdhulp 2019 wordt er een artikel pgb toegevoegd, zodat de tekst in de
verordening overzichtelijker is. Een deel van de bestaande tekst uit artikel 6. Regels voor pgb in de
verordening jeugdhulp 2018, zal daarom vervangen worden door een nieuwe tekst in artikel 7. Hoogte
PGB.

Bestaande tekst artikel 6

Nieuwe tekst artikel 7
Artikel 7. Hoogte Pgb

1. Bij vaststelling van de hoogte van het pgb
wordt onderscheid gemaakt tussen:
a. Het tarief voor professionele hulp;
b. Het tarief voor niet-professionele hulp.
2. Hulp geboden door een bloed- of
aanverwant in de 1ste of 2de graad van de
jeugdige en/of zijn ouders wordt beschouwd
als niet-professionele hulp.

6. De hoogte van het pgb wordt bepaald aan de
hand van de kostprijs van de in de betreffende
situatie adequate individuele voorziening in
natura.

Tekst in linker kolom vervalt. Nieuwe tekst van
artikel 7 lid 3, lid 4 en lid 5 komen hiervoor in
de plaats.

7. De hoogte van een pgb voor dienstverlening
is opgebouwd uit verschillende
kostencomponenten, zoals salaris, vervanging
tijdens vakantie, verzekering en reiskosten.
8. De hoogte van een pgb voor diensten
geleverd door een professionele hulpverlener
wordt bepaald aan de hand van een getrimd
gemiddelde van de tarieven van de
gecontracteerde aanbieders van de betreffende
individuele voorziening in natura.

9. De hoogte van een pgb voor diensten
geleverd door een niet-professioneel persoon uit
het sociale netwerk wordt bepaald aan de hand
van 80% van een getrimd gemiddelde van de
tarieven van de gecontracteerde aanbieders van
de betreffende individuele voorziening in natura.

3. Het college bepaalt de hoogte van het tarief
van het pgb voor professionele hulp op het
tarief dat opgenomen is in het door de jeugdige
en/of zijn ouders aangeleverde budgetplan tot
een maximum van 80% van het (getrimde)
gemiddelde tarief voor de door het college
gecontracteerde hulp in natura.
4. Het college bepaalt de hoogte van het tarief
van het pgb voor niet-professionele hulp op het
tarief dat opgenomen is in het door de jeugdige
en/of zijn ouders aangeleverde budgetplan tot
een maximum van € 20,- per uur.

10. Het college kan nadere regels stellen ter
uitvoering van het bepaalde in dit artikel.

6. Het college kan nadere regels stellen ter
uitvoering van het bepaalde in dit artikel.
Nieuwe tekst artikel 8

Dit is een nieuw artikel, waarmee wij meer eisen
stellen aan de kwaliteit van de niet-professionele- en
professionele hulp zodat deze beter gewaarborgd
wordt.

Artikel 8. Kwaliteitseisen professionele en nietprofessionele hulp
1. Professionele en niet-professionele
hulpverleners zorgen voor een goede
kwaliteit van de hulp door:
a. het afstemmen van de hulp op de
persoonlijke situatie van de jeugdige en
diens ouders;
b. het afstemmen van de hulp op andere
vormen van zorg.
2. Professionele hulpverleners beschikken
daarnaast over voldoende deskundigheid
en handelen tijdens hun werkzaamheden
in het kader van het verlenen van de hulp
in overeenstemming met de professionele
standaard.
3. Het college kan in nadere regels eisen
stellen aan de kwaliteit van professionele
hulp en niet-professionele hulp, eisen met
betrekking tot de deskundigheid van
beroepskrachten daaronder begrepen.

Bestaande tekst artikel 11

Nieuwe tekst artikel 13

Artikel 11. Overgangsrecht
1. Een jeugdige houdt recht op een lopende
voorziening verstrekt op grond van de
Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum van
januari 2017, totdat het college een nieuw
besluit heeft genomen.

Artikel 13. Overgangsrecht
1. Een jeugdige houdt recht op een lopende
voorziening verstrekt op grond van de
Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum van
januari 2018, totdat het college een nieuw
besluit heeft genomen.

2. Aanvragen die zijn ingediend onder de
Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum van
januari 2017 en waarop nog niet is beslist bij het
in werking treden van deze verordening, worden
afgehandeld krachtens deze Verordening
Jeugdhulp gemeente Renkum 2018.

2. Aanvragen die zijn ingediend onder de
Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum van
januari 2018 en waarop nog niet is beslist bij het
in werking treden van deze verordening, worden
afgehandeld krachtens deze Verordening
Jeugdhulp gemeente Renkum 2019.

3. Een beslissing op een bezwaarschrift tegen
een besluit op grond van de Verordening
Jeugdhulp gemeente Renkum van januari 2017,
geschiedt op grond van die Verordening die ten
aanzien van de betreffende zaak zijn
rechtskracht behoudt.

3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op

4. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in

4. Van het in lid 2 en 3 gestelde kan in

grond van de Verordening Jeugdhulp gemeente
Renkum van 2018, wordt beslist met
inachtneming van die Verordening.

bijzondere omstandigheden ten gunste van de
jeugdige en/of zijn ouders worden afgeweken.

bijzondere omstandigheden ten gunste van de
jeugdige en/of zijn ouders worden afgeweken.

Bestaande tekst artikel 12
Artikel 12. Inwerkingtreding intrekking en
citeerregel

Nieuwe tekst artikel 14
Artikel 13. Inwerkingtreding intrekking en
citeerregel

1. Deze verordening treedt in werking op de
dag na de dag van bekendmaking op
overheid.nl, onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening jeugdhulp gemeente Renkum
2017.
2. Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening jeugdhulp gemeente Renkum
2018.

1. Deze verordening treedt in werking op de
dag na de dag van bekendmaking op
overheid.nl, onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening jeugdhulp gemeente Renkum
2018.
2. Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening jeugdhulp gemeente Renkum
2019.

