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Burgemeester en wethouders van Beemster, 
 
gelet op de Jeugdwet en de artikelen 2 en 4 van de Verordening jeugdhulp Beemster 2015; 
 
overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en 
de jeugdige zelf ligt; 
 
en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele 
voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de 
wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening, en over de wijze 
waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met 
andere voorzieningen; 
 



 

 

B E S L U I T E N : 
 
vast te stellen de Nadere regels jeugdhulp Beemster 2015. 
 
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 
 
Artikel 1. Begrippen 
Aanvullend op de begripsbepalingen in de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp Beemster 2015 
(artikel 1), wordt in deze nadere regels verstaan onder: 
a. verordening: de Verordening jeugdhulp Beemster 2015; 
b. melding: melding van een hulpvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid; dit kan een mondelinge of 
schriftelijke melding of signaal zijn; 
c. het gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek waarin de problemen, de hulpvraag en de 
mogelijke oplossingen van de jeugdige en/of ouders besproken worden; 
d. familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door ouders, samen met 
bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.  
 
 
HOOFDSTUK 2 – OVERIGE VOORZIENINGEN 
(uitwerking artikel 2, eerste lid Verordening jeugdhulp Beemster 2015) 
 
Artikel 2. Doelgroep overige voorzieningen 
De in Beemster beschikbare overige voorziening ‘ambulante jeugdhulp’ is beschikbaar voor ouders 
en/of jeugdigen die kortdurende of langere ondersteuning in het gezin nodig hebben omdat er 
sprake is van een of meer van de volgende factoren:  
a ernstige gedrags- en psychosociale problemen thuis of op school; 
b ernstige opvoedingsonmacht; 
c ernstige problemen op meerdere leefgebieden in combinatie met psychosociale en/of 
psychiatrische problematiek en ontwikkelingsproblemen bij de jeugdige; 
d (risico op) een onveilige opgroei situatie; 
e jongeren met ernstig risico gedrag waarbij gevaar dreigt om aansluiting met school, werk, gezin en 
samenleving te verliezen. 
 
 
HOOFDSTUK 3 – TOEGANG TOT INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 
(uitwerking artikel 2, tweede lid en artikel 4 Verordening jeugdhulp Beemster 2015) 
 
Artikel 3. Melding hulpvraag 
1. Jeugdigen en/of ouders kunnen een hulpvraag waarbij de inzet van een individuele voorziening 
gewenst is, melden bij het college.  
2. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke voorziening 
of vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet. 
 
Artikel 4. Vooronderzoek 
1. Het college verzamelt alle voor het gesprek, zoals bedoeld in artikel 5, van belang zijnde en 
toegankelijke gegevens over de jeugdige en/of ouders en hun situatie en maakt vervolgens zo 
spoedig mogelijk met jeugdige en/of ouders een afspraak voor een gesprek. Hierbij brengt het 
college de jeugdige en zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn 
een familiegroepsplan op te stellen. Als de jeugdige en zijn ouders daarom verzoeken, draagt het 
college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan. 



 

 

2. Voor het gesprek verschaffen de jeugdige en/of zijn ouders aan het college alle overige gegevens 
en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij 
redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige en/of zijn ouders verstrekken in ieder geval 
een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage. 
3. Indien de gegevens van de jeugdige en/of ouders en hun situatie reeds voldoende bekend zijn bij 
het college en/of niet zijn gewijzigd ten opzichte van een eerdere melding dan wel aanvraag, kan het 
college in overleg met de jeugdige en/of zijn ouders afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het 
eerste lid. 
4. Relevante gegevens uit het vooronderzoek worden vastgelegd in het verslag zoals bedoeld in 
artikel 6. 
 
Artikel 5. Het gesprek 
1. Het college onderzoekt in een gesprek, en indien nodig meerdere gesprekken, met de jeugdige 
en/of zijn ouders, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig: 
a. de behoeften, persoonskenmerken, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en 
het probleem of de hulpvraag; 
b. het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp; 
c. het vermogen van de jeugdige of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste 
omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;  
d. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening; 
e. de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening zoals 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening; 
f. de mogelijkheden om een individuele voorziening zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de 
verordening, te verstrekken; 
g. de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere 
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en 
inkomen; 
h. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget, waarbij 
de jeugdige of zijn ouders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die 
keuze. 
2. In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1 van de wet informeert het college de ouders  dat een 
ouderbijdrage is verschuldigd en hoe deze bijdrage wordt geïnd. 
3. Als de jeugdige en zijn ouders een familiegroepsplan hebben opgesteld, betrekt het college dat als 
eerste bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid. 
4. Het college informeert de jeugdige en/of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek, hun 
rechten en plichten en de vervolgprocedure. 
5. Indien er voldoende recente informatie bekend is over de jeugdige en/of ouders en hun hulpvraag, 
kan het college in overleg met de jeugdige en/of ouders afzien van een gesprek. 
 
Artikel 6. Verslag 
1. Het college verstrekt, na het laatste gesprek als bedoeld in artikel 5, aan de jeugdige en/of zijn 
ouders een verslag van de uitkomsten van het onderzoek in de vorm van een gespreksverslag, tenzij 
zij hebben meegedeeld dit niet te wensen. 
2. Het college vermeldt in dit verslag het oordeel van het college over de wenselijkheid van een 
individuele voorziening, onder vermelding van de aan de jeugdige en/of zijn ouders kenbaar 
gemaakte gevolgen, tenzij zij hebben medegedeeld dit niet te wensen. 
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouders worden aan het verslag 
toegevoegd. 
4. Het verslag wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst door de jeugdige en/of zijn ouders getekend 
voor gezien of voor akkoord en geretourneerd aan de contactpersoon waarmee de jeugdige en/of 
ouders het gesprek hebben gevoerd. 



 

 

5. Als de jeugdige en/of ouder tekenen voor gezien, kunnen zij daarbij tevens aangeven wat de reden 
is waarom er niet voor akkoord getekend is. 
 
Artikel 7. Aanvraag 
1. Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk indienen bij 
het college. 
2. Het college kan een ondertekend verslag  aanmerken als aanvraag als de jeugdige en/of zijn 
ouders dat op het verslag hebben aangegeven. 
 
 
HOOFDSTUK 4 – AFWEGINGSFACTOREN EN CRITERIA INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 
(uitwerking artikel 4 Verordening jeugdhulp Beemster 2015) 
 
Artikel 8. Afwegingsfactoren 
1. Het college hanteert bij de beoordeling welke individuele voorziening noodzakelijk is de volgende 
algemene afwegingsfactoren  rondom eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van 
jeugdigen en ouders: 
a. Het college houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de 
jeugdige en zijn omgeving. 
b. De mogelijkheden die zich bij de jeugdige, zijn gezin of in de naaste omgeving van het gezin 
bevinden, worden waar mogelijk ingezet. Vervolgens wordt er bekeken welke behoefte aan 
ondersteuning daarna nog bestaat en welke individuele voorziening daarbij passend is. 
c. Tot de eigen verantwoordelijkheid behoort de normale, dagelijkse zorg die ouders en inwonende 
kinderen of andere huisgenoten, geacht worden elkaar onderling te bieden. 
d. Voor kinderen geldt dat er een bandbreedte is in het normale ontwikkelingsprofiel. Die verloopt 
voor ieder kind anders, tussen kinderen van dezelfde leeftijd kan de omvang van de zorg dan ook 
verschillen. 
e. Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal 
ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind zijn opgenomen in bijlage 1. 
f. Gebruikelijke zorg bij kinderen is voor elk gezin verschillend en kan daarom ook activiteiten 
omvatten die niet standaard bij alle kinderen voorkomen. 
g. Van bovengebruikelijke zorg bij kinderen in chronische situaties is pas sprake wanneer de omvang 
van de zorg, gelet op de leeftijd van het kind, de aard van de zorghandelingen, de frequentie van die 
handelingen en de omvang van de daarmee gemoeide tijd uitgaat boven de zorg die een kind van 
dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft. 
h. Gebruikelijke zorg bij kinderen omvat ook een geïntensiveerde zorgbehoefte als gevolg van een 
tijdelijk (gezondheids)probleem. Dit is het geval als sprake is van een zorgsituatie van maximaal drie 
maanden met uitzicht op herstel van het (gezondheids)probleem en de daarmee samenhangende 
zelfredzaamheid van de jeugdige. 
i. Het door de ouders aan het kind bieden van een beschermende woonomgeving wordt als 
gebruikelijke zorg aangemerkt, ook als er sprake is van een kind met een ziekte, aandoening of 
beperking. 
j.  Bij het oordeel of ouders in staat zijn de gebruikelijke zorg te leveren wordt rekening gehouden 
met:  
- bij de ouder(s) aanwezige geobjectiveerde beperkingen en/of het ontbreken van 
kennis/vaardigheden om gebruikelijke zorg ten behoeve van de jeugdige uit te voeren en deze 
vaardigheden ook niet aan te leren zijn; 
- (dreigende) overbelasting van de ouder(s), totdat deze (dreigende) overbelasting is opgeheven. 
Daarbij geldt dat, wanneer er voor de ouder eigen mogelijkheden en/of andere voorzieningen zijn 
om de (dreigende) overbelasting op te heffen deze eigen mogelijkheden en/of andere voorzieningen 
hiertoe dienen te worden aangewend. Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt 
door maatschappelijke activiteiten buiten de gebruikelijke persoonlijke verzorging, wel of niet in 



 

 

combinatie met een fulltime school- of werkweek, gaat het verlenen van gebruikelijke persoonlijke 
verzorging voor op die maatschappelijke activiteiten. 
k. Voor zover de jeugdige zich in de terminale levensfase bevindt, wordt geen gebruikelijke 
persoonlijke verzorging verwacht van een ouder. 
m. Voor zover het kind van 12 jaar of ouder geen persoonlijke verzorging wil ontvangen van de ouder 
wordt geen bijdrage verwacht van de ouder. 
3. De inhoud en de omvang van de zorg die wordt verstrekt, wordt mede bepaald door de stand van 
de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het 
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Het college baseert zich 
bij de beoordeling hiervan o.a. op de Database Effectieve Jeugdzorg en de overzichten  die door het 
Zorginstituut Nederland worden opgesteld om te bepalen welke behandelingen voldoende bewezen 
zijn om onder de geboden zorg te vallen. 
 
Artikel 9. Criteria individuele voorzieningen 
Het college kent in ieder geval een individuele voorziening toe indien en voor zover in een voor 
akkoord getekend verslag vastgesteld is dat: 
a. een individuele voorziening aangewezen is gezien de aard en ernst van de hulpvraag; 
b. de jeugdige op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving geen 
oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden; 
c. een overige  voorziening niet adequaat is voor de oplossing van de hulpvraag; 
d. de jeugdige of de ouders geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening om de 
hulpvraag te beantwoorden. 
 
 
HOOFDSTUK 5 – PERSOONSGEBONDEN BUDGET 
(uitwerking artikel 6 Verordening jeugdhulp Beemster 2015) 
 
Artikel 10. Persoonsgebonden budget  
Indien de jeugdige en/of zijn ouders dit wensen, kunnen zij de toegekende individuele hulp van 
derden betrekken met  behulp van   een persoonsgebonden budget . De aanvraag voor een 
persoonsgebonden budget omvat in elk geval: 
a. de te treffen individuele voorziening en het beoogde doel; 
b. de voorgenomen uitvoering daarvan inclusief uitvoerder en kosten; 
c. de kwalificaties van de uitvoerder; en 
d. een motivering waarom het aanbod van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder 
(zorg in natura) niet passend is naar het oordeel van de aanvrager. 
 
Artikel 11. Vereisten aan de in te kopen jeugdhulp 
1. De jeugdhulp die door de jeugdige en/of ouder(s) middels een persoonsgebonden budget wordt 
ingekocht, is kwalitatief verantwoord en voldoet tenminste aan de volgende eisen: 
a. de jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet; 
b. verleners van jeugdhulp die geen jeugdhulpaanbieder zijn, met uitzondering van de ouders van de 
jeugdige, beschikken over een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
c. verleners van zorg die geen jeugdhulpaanbieder zijn, verrichten geen voorbehouden handelingen 
of handelingen die op grond van de norm van verantwoorde werktoedeling aan een geregistreerde 
professional is voorbehouden. 
2. De zorg die de budgethouder inkoopt, is op het moment van de aanvraag niet door de gemeente 
ingekocht. 
 
 
 



 

 

Artikel 12. Beschikking persoonsgebonden budget 
1. In het besluit tot toekenning van een individuele voorziening middels persoonsgebonden budget 
wordt in ieder geval vastgelegd: 
a. welke de te treffen individuele voorziening is en het beoogde doel; 
b. de hoogte van het persoonsgebonden budget; 
c. door welke (categorie) aanbieder(s) de individuele voorziening kan worden geleverd; 
d. aan wie en wanneer de voortgang en resultaten van de individuele voorziening gerapporteerd 
worden; 
e. de verplichtingen die verbonden zijn aan het persoonsgebonden budget. 
2. Het besluit wordt binnen twee weken na het laatste gesprek zoals bedoeld in artikel 5 uitgereikt of 
toegestuurd aan de jeugdige en/of ouders. 
 
Artikel 13. Aanvullende criteria persoonsgebonden budget 
1. Het college kent een persoonsgebonden budget toe als in het gesprek zoals bedoeld in artikel 5 en 
op basis van de aanvraag zoals bedoeld in artikel 7, is vastgesteld dat: 
a. de ouders, al dan niet met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, 
mentor of gemachtigde, in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen, en in staat zijn 
te achten om de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te 
voeren; 
b. voldoende is gemotiveerd dat een individuele voorziening in natura niet passend en toereikend 
wordt geacht; 
c. gewaarborgd is dat de voorziening die met het persoonsgebonden budget betaald wordt, van 
goede kwaliteit is. 
2. Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren als de aanvrager niet voldoet aan de 
vereisten zoals hierboven omschreven. 
3. Het college kent een persoonsgebonden budget voor niet professionele zorg vanuit het sociale 
netwerk alleen toe: 
a. voor: 
- het begeleiden van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociale problemen met als doel het 
bevorderen van hun deelname aan het maatschappelijk verkeer en van hun zelfstandig functioneren; 
- het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging van jeugdigen; 
- het ondersteunen van ouders van jeugdigen ter voorkoming van overbelasting (respijtzorg); 
b. als de dienstverlener voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria indien en voor zover 
die van toepassing zijn op de te verlenen zorg of ondersteuning; 
c. indien deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de jeugdige of zijn ouders voor hem/haar 
niet leidt tot overbelasting. 
4. Het college verstrekt geen persoonsgebonden budget voor zover de aanvraag betrekking heeft op 
kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet 
meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was. 
 
Artikel 14. Verplichtingen budgethouder 
De budgethouder heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:  
a. de budgethouder bewaart  de zorgovereenkomst en declaraties op papier of op een andere 
duurzame drager, tot vijf jaar na de datum van de afsluiting van het jaar waarin vergoedingen zijn 
gedaan uit het persoonsgebonden budget;  
b. de budgethouder doet, gedurende de verstrekkingsperiode van het persoonsgebonden budget, 
niet tevens een aanvraag op dezelfde vormen van zorg op grond van een andere wet; 
c. de budgethouder draagt er zorg voor dat een zorgverlener op wie het Arbeidstijdenbesluit niet 
van toepassing is niet meer dan veertig uur in één week voor hem werkzaamheden verricht. 
 



 

 

Artikel 15. Inzet persoonsgebonden budget buiten Beemster 
1. De budgethouder kan het persoonsgebonden budget, na dit vooraf met het college te hebben 
overlegd, inzetten voor betaling van zorg te verlenen tijdens verblijf buiten Beemster en/of buiten 
Nederland. 
2. Het college kan, na het overleg zoals genoemd in het eerste lid, met de jeugdige en/of zijn ouders 
een maximum stellen aan het aantal weken dat het persoonsgebonden budget buiten Beemster kan 
worden ingezet. 
 
Artikel 16. Wijziging en intrekking 
Onverminderd het gestelde in artikel 8.1.4 van de Jeugdwet herziet het college de 
toekenningsbeschikking of trekt deze in: 
a. met ingang van de dag waarop jeugdige en/of ouder(s) niet meer voldoen aan de voorwaarden 
van het persoonsgebonden budget; 
b. met ingang van de dag vanaf welke de budgethouder schriftelijk heeft aangegeven geen prijs 
meer te stellen op het budget; 
c. met ingang van de dag waarop het recht op de verstrekte individuele voorziening vervalt of 
wijzigt; 
d. met ingang van de dag gelegen na de dag waarop het kind, ten behoeve waarvan het budget 
strekt, overlijdt. 
 
Artikel 17. Overgangsrecht  
1. In die gevallen dat ten behoeve van de jeugdige vóór 1 januari 2015 reeds een persoonsgebonden 
budget was toegekend, kent het college een persoonsgebonden budget toe tot het moment waarop 
de indicatie verloopt, en tot uiterlijk 31 december 2015. 
2. Na het aflopen van de indicatie, of – indien de indicatie niet afloopt in 2015 – na 31 december 
2015, zal bekeken worden of een persoonsgebonden budget opnieuw wordt toegekend. 
3. In gevallen waarbij de zorg die middels een persoonsgebonden wordt ingekocht niet voldoet aan 
de eisen die de Jeugdwet stelt, houdt het college in ieder geval rekening met de termijn die 
redelijkerwijs nodig is om de zorg die werd verleend met behulp van het persoonsgebonden budget 
om te zetten naar een vorm van zorg die wel voldoet aan de eisen van de wet. 
 
Artikel 18. Vaststelling omvang en hoogte persoonsgebonden budget 
1. De maximale hoogte van het persoonsgebonden budget ten behoeve van de inkoop van diensten 
bij een jeugdhulpaanbieder wordt berekend op basis van de omvang van de te leveren  zorg 
vermenigvuldigd met de volgende tarieven: 
a. voor begeleiding individueel geldt een uurtarief van € 35,84; 
b. voor begeleiding groep geldt een dagdeeltarief van € 44,30; 
c. voor begeleiding groep met vervoer geldt een dagdeeltarief van € 49,63; 
d. voor persoonlijke verzorging geldt een uurtarief van € 27,02; 
e. voor kortdurend verblijf geldt een uurtarief van € 101,-- per etmaal; 
f. voor behandeling (L)VB individueel geldt een uurtarief van € 65,--; 
g. voor behandeling (L)VB groep geldt een dagdeeltarief van € 73,92 
h. voor verblijf (L)VB geldt een etmaaltarief van € 130,55;  
i. voor de overige vormen van zorg geldt dat het tarief wordt berekend naar de laagste prijs waarvoor 
de betreffende zorg door de gemeente is ingekocht. 
2. Een persoonsgebonden budget ten behoeve van de inkoop van diensten bij verleners van zorg die 
geen jeugdhulpaanbieder zijn wordt berekend op basis van een uurtarief van maximaal € 20,00, 
overeenkomstig het op grond van de Wet langdurige zorg geldende pgb-uurtarief voor hulp van niet-
professionele zorgverleners. 
 

 



 

 

HOOFDSTUK 6 – SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2015. 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp Beemster 2015. 
 

Beemster, 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 

de secretaris,                           de burgemeester, 

  



 

 

TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
Met de ‘Verordening jeugdhulp Beemster 2015’ heeft de gemeenteraad van Beemster regels 
vastgesteld waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Jeugdwet. De Jeugdwet schrijft in de artikelen 
2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad bij verordening in ieder geval regels stelt: 
- over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige 

(jeugdhulp)voorzieningen; 
- met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de 

afwegingsfactoren bij een individuele voorziening; 
- over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt 

afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen; 

- over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 
- voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of 

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijke gebruik van de Jeugdwet;  
- over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet, en 
- ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de eisen die 

worden gesteld aan de kwaliteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of 
jeugdreclassering, waar het college ten aanzien daarvan de uitvoering van de Jeugdwet door 
derden laat verrichten. 

 
Enkele onderwerpen uit de verordening jeugdhulp zijn, zoals de verordening dat voorschrijft, 
uitgewerkt in nadere regels. Het college heeft nadere regels opgesteld over de voorzieningen die er 
op basis van artikel 2, vormen van jeugdhulp, van de verordening beschikbaar zijn. Ook zijn er nadere 
regels opgesteld over de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de 
afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Dit is een uitwerking van artikel 4, toegang 
jeugdhulp via de gemeente, uit de verordening jeugdhulp. 
 
In de verordening is daarnaast opgenomen dat het college nadere regels kan stellen over de 
bepalingen in artikel 6, regels voor persoonsgebonden budget. In de verordening zelf is een aantal 
regels opgenomen over hoe de hoogte van het pgb wordt vastgesteld en onder welke voorwaarden 
de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die 
behoort tot het sociale netwerk. Dit zijn vrij algemene regels, waarbij we zijn uitgegaan van de regels 
die door de VNG in de modelverordening zijn opgesteld en die door veel gemeenten zijn 
overgenomen als basis voor het vraagstuk rondom pgb’s. In de eerste versie van de nadere regels 
rondom jeugdhulp waren de regels omtrent persoonsgebonden budget nog niet opgenomen. 
Daarvoor was het nog te vroeg. 
 
Inmiddels zijn de eerste cijfers van het huidige pgb-gebruik overgekomen naar de gemeenten. In 
Beemster zijn die gegevens geanalyseerd en is ook gekeken naar de vraag hoe om te gaan met 
nieuwe pgb-aanvragen vanaf 1 januari 2015. Uitgangspunt daarbij was dat het voor zowel 
medewerkers in de toegang tot jeugdhulp bij het Wmo-loket als voor jeugdigen en/of ouders, voor 1 
januari 2015 duidelijk moet zijn op welke wijze de gemeente Beemster omgaat met het pgb. Nog niet 
zeker was de vraag of deze regels in aparte beleidsregels zouden worden opgenomen, of dat het toch 
wenselijk was ze toe te voegen aan de nadere regels. Om de regels die samenhangen met de 
jeugdhulp in Beemster voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken, is er voor gekozen ze toe te 
voegen aan de nadere regels. Daarmee wordt voorkomen dat er weer een apart document in het 
leven wordt geroepen. 
 
 



 

 

Artikelsgewijs 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
Het aantal begrippen in dit artikel is beperkt omdat de Jeugdwet al een flink aantal definities kent die 
ook bindend zijn voor de verordening en bijbehorende nadere regels omtrent jeugdhulp in Beemster. 
Bijvoorbeeld definities van ‘jeugdige’, ‘ouder’ en ‘jeugdhulp’. Aanvullend op het beperkt aantal 
begrippen die wel in de verordening zijn opgenomen, kon in de nadere regels daarom worden 
volstaan met de genoemde begrippen. 
 
In de nadere regels wordt veelal ‘de jeugdige en/of zijn ouders’ gehanteerd. Gebruik van ‘of’ 
impliceert in bepaalde gevallen ook de betekenis ‘en’. Met de aanduiding ‘de jeugdige of zijn ouders’ 
bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of 
beide ouders (in de definitie van artikel 1.1 van de wet: de gezaghebbend ouder, adoptiefouder, 
stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde 
een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en de 16 jaar), of de ouders namens de jeugdige (bij 
een jeugdige jonger dan 12 jaar). 
 
De definities van ‘melding’ en ‘gesprek’ zijn nodig omdat deze begrippen niet zijn gedefinieerd in de 
wet en het gebruik hier afwijkt van het normaal spraakgebruik. De melding (artikel 3) is het eerste 
contact van jeugdigen en ouders met het college om aan te geven dat zij behoefte hebben aan 
jeugdhulp. Deze melding is iets anders dan de aanvraag van een individuele voorziening (artikel 7). 
Het gesprek is het mondeling contact bij het onderzoek naar de hulpvraag waarin het college - in de 
praktijk zal het college deze bevoegdheid delegeren aan deskundigen - met degene die jeugdhulp 
vraagt zijn gehele situatie bespreekt ten aanzien van de ondervonden problemen en de gevolgen 
daarvan en de gewenste resultaten van de te kiezen oplossingen. 
 
Het familiegroepsplan is in artikel 1.1 van de Jeugdwet gedefinieerd als: hulpverleningsplan of plan 
van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot 
de sociale omgeving van de jeugdige behoren. In artikel 4.1.2 van de Jeugdwet is bepaald dat de 
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling bij het uitvoeren van artikel 4.1.1 en indien 
sprake is van vroegsignalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 
stoornissen, als eerste de mogelijkheid biedt om, binnen redelijke termijn, een familiegroepsplan op 
te stellen. Op grond van artikel 2.1, onder g, van de Jeugdwet maakt het familiegroepsplan onderdeel 
uit van het gemeentelijk beleid. 
 
Deze bepalingen zijn een uitvloeisel van het amendement Voordewind/Ypma (Kamerstukken II 
2012/13, 33 684, nr. 83). Dit amendement beoogt ouders, familieleden en anderszins direct 
betrokkenen de mogelijkheid te geven om (ook in de preventieve fase) voor gedwongen of vrijwillige 
jeugdhulp mee te denken en te helpen aan een oplossing. Burgers zijn in veel gevallen zeer wel in 
staat verantwoordelijkheid te nemen voor problemen in eigen familie- of vriendenkring. Sociale 
samenhang draagt daarnaast bij aan het welzijn van kinderen. Door vormen van hulp van 
betrokkenen en steun uit directe kring kan bovendien uithuisplaatsing worden afgewend en wordt 
netwerkpleegzorg bevorderd. Een familiegroepsplan kan bijvoorbeeld binnen het kernteam van 
Dorpszorg worden georganiseerd. Indien het een machtiging of een voorwaardelijke machtiging – 
bijvoorbeeld een machtiging gesloten jeugdhulp of een machtiging tot uithuisplaatsing – betreft 
biedt de kinderrechter de kans voor het opstellen van een familiegroepsplan. 
 
Als er een familiegroepsplan is opgesteld, kan dit als hulpverleningsplan gaan gelden. De 
jeugdhulpaanbieder zal dan niet zelf weer een heel nieuw plan gaan opstellen. Wel kan het in de loop 
van het traject nodig blijken het plan te actualiseren. De hulpverlener zal dat dan bij de opstellers van 
het familiegroepsplan aan moeten kaarten. Ook is de uitvoering van een familiegroepsplan begrensd 
door het professionele kader op grond van de te hanteren professionele standaard als bedoeld in 



 

 

artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4.1.1, tweede lid, juncto 4.1.5, eerste lid, 
van de Jeugdwet en de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze eisen zijn 
geoperationaliseerd in het Kwaliteitskader van het Besluit Jeugdwet. De professional zal dus vanuit 
zijn beroepsuitoefening moeten toetsen of hij uitvoering kan geven aan het familiegroepsplan en 
daarover in gesprek moeten gaan met betrokkenen, met als ondergrens de veiligheid en gezonde 
ontwikkeling van de jeugdige. Het familiegroepsplan speelt zoals vermeld ook een rol in het 
gedwongen kader. De bepalingen in deze nadere regels (zie artikel 4, eerste lid, en artikel 5, derde 
lid) omtrent het familiegroepsplan betreffen echter alleen het vrijwillig kader van jeugdhulp, omdat 
in het gedwongen kader de rechter degene is die de kans kan bieden voor het opstellen van een 
familiegroepsplan. 
 
Artikel 2. Doelgroep overige voorzieningen 
Overige voorzieningen zijn zonder besluit van (een door) het college (gemandateerde professional) 
inzetbaar. In Beemster is ambulante jeugdhulp beschikbaar als overige voorziening. Omdat het geen 
individuele voorziening is, kunnen er ook geen toegangscriteria worden gesteld zoals dat voor de 
individuele voorzieningen wel het geval is. Immers, het opstellen van criteria is tegenstrijdig met het 
gegeven dat de overige voorzieningen zonder besluit van (een door) het college (gemandateerde 
professional) beschikbaar zijn. In de praktijk echter, is ambulante jeugdhulp vanzelfsprekend niet 
bedoeld voor alle inwoners van Beemster, maar alleen voor die doelgroep die deze vorm van 
jeugdhulp nodig heeft. Daarom is in dit artikel nader uitgewerkt voor wie deze overige voorziening 
beschikbaar is: in welke situaties is ambulante jeugdhulp voor jeugdige en/of ouder de meest 
passende zorg? Het in dit artikel omschreven kader komt overeen met de kaders die tot nu toe al in 
de ambulante jeugdhulp gebruikt worden door jeugdhulpverleners. 
 
Hoofdstuk 3 – Toegang tot individuele voorzieningen 
Voor het verkrijgen van een individuele, niet overige voorziening, geldt de in artikel 3 tot en met 7 
beschreven procedure. Bij het onderzoek ter beoordeling van een aangemelde hulpvraag zal, zoals 
beschreven in artikel 5, in een gesprek met de jeugdige en zijn ouders de gehele situatie worden 
bekeken en kan bijvoorbeeld alsnog worden verwezen naar een overige jeugdhulpvoorziening in 
plaats van, of naast, mogelijke toekenning van een individuele voorziening.  
 
Het college is verantwoordelijk voor de inzet van de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van 
jeugdhulp. Het college is bevoegd om de toegang tot jeugdhulp te verlenen op grond van de wet. In 
de praktijk zal het college de beslissing over het inzetten van jeugdhulp niet zelf uitvoeren, maar 
mandateren aan deskundigen. Ook op andere plaatsen in deze nadere regels, alsmede in de 
verordening en in de wet waar staat “het college”, kan het college deze bevoegdheid mandateren 
naar ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten op grond van de algemene regels van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). De jeugdige of zijn ouders die een beroep willen doen op een 
overige voorziening kunnen hier direct naartoe of direct worden doorverwezen, zonder 
meldingsprocedure in de zin van deze nadere regels. 
 
Jeugdigen en ouders hebben onder de Jeugdwet geen wettelijk recht op jeugdhulp en geen 
individuele aanspraken op jeugdzorg. Wel is er een voorzieningenplicht voor de gemeente en het 
daaruit voortvloeiende recht van jeugdigen en ouders op een zorgvuldige procedure. Deze nadere 
regels bevatten een aantal bepalingen die dit moeten waarborgen. Hiermee kan ten onrechte de 
schijn worden gewekt dat het telkens om een uitvoerig, onnodig bureaucratische proces gaat dat 
altijd via deze stappen zal worden doorlopen. Dit is echter geenszins de bedoeling. Zo kan het 
vooronderzoek (artikel 4), afhankelijk van de inhoud van de melding, meer of minder uitgebreid zijn. 
Veelal gaat het om enkele administratieve handelingen die bijvoorbeeld door de medewerker van 
het Wmo-loket kunnen worden uitgevoerd voorafgaand aan het gesprek. Er kan bovendien in 
bepaalde gevallen in overleg met de jeugdige of zijn ouders ook van het vooronderzoek en/of het 
gesprek afgezien worden. Daartegenover staat dat, als dat nodig is, er ook sprake kan zijn van 



 

 

meerdere (opeenvolgende) contactmomenten. Als de jeugdige al bij de gemeente bekend is, hoeven 
een aantal gespreksonderwerpen niet meer uitgediept te worden. Komen een jeugdige of zijn ouders 
voor het eerst bij de gemeente, dan zal een gesprek nodig zijn om een totaalbeeld van de jeugdige en 
zijn situatie te krijgen. Een vooronderzoek en gesprek zijn uiteindelijk vaak wel in enige vorm nodig, 
omdat het van belang is dat alle feiten en omstandigheden van de specifieke hulpvraag worden 
onderzocht om een zorgvuldige beslissing te nemen. Ook andere bepalingen (schriftelijke 
verslaglegging (artikel 6) en schriftelijke indiening aanvraag (artikel 7)) zijn opgenomen met het oog 
op een zorgvuldige procedure en in het belang van een zorgvuldige dossiervorming. 
 
De procedure zoals omschreven in artikel 3 tot en met 7 verschilt in de praktijk niet alleen per gezin, 
maar ook per vorm van toegang. De procedure heeft betrekking op de individuele voorzieningen die 
via de toegang via de gemeente worden ingezet. De huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten 
hebben ook het recht om door te verwijzen naar individuele voorzieningen voor jeugdhulp en volgen 
daarbij niet de gemeentelijke procedure. Na een dergelijke verwijzing staat echter nog niet vast 
welke specifieke behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke therapie) een jeugdige en/of 
zijn ouders precies nodig hebben. Een jeugdige kan op dat moment terecht bij de 
jeugdhulpaanbieders die de gemeente heeft ingekocht. In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder 
zelf zijn die op basis van zijn professionele autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening 
precies nodig is (de behandelvorm), hoe vaak (de omvang) en hoe lang (de duur). Alhoewel elke 
jeugdhulpaanbieder haar eigen werkwijze hanteert, komen de stappen grotendeels overeen. Er zal 
ook een melding zijn, bijvoorbeeld omdat de ouder naar aanleiding van de verwijzing van de huisarts, 
jeugdarts of medisch specialist contact opneemt met de jeugdhulpaanbieder. Die verzamelt 
vervolgens zelf de benodigde gegevens en/of documenten (vergelijkbaar met het vooronderzoek), 
plant een intake in (vergelijkbaar met het gesprek) en stelt na een periode van een of meerdere 
gesprekken een behandelplan op waarin de uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd. Het 
gaat dan om een combinatie van zowel het ‘dat’ (de verwijzend arts heeft met de verwijzing het ‘dat’ 
eigenlijk al bepaald) en het ‘wat’ (vergelijkbaar met het verslag) als het ‘hoe’. Bij deze beoordeling 
dient de jeugdhulpaanbieder zich te houden aan de afspraken die hij daarover met de gemeente 
heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie. Deze afspraken zien toe op hoe de 
gemeente haar regierol kan waarmaken en op de omvang van het pakket. 
 
Artikel 3. Melding hulpvraag 
Om de procedure omtrent de toegang tot jeugdhulp te kunnen starten, zal een melding gedaan 
moeten worden van de wens of noodzaak daartoe. In de praktijk is dit vaak een signaal dat door 
jeugdigen en/of hun ouders, of door een reeds betrokken hulpverlener, gegeven wordt. Bijvoorbeeld 
de ouders die bij het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin hun vraag kenbaar 
maken, de (school)maatschappelijk werker die samen met de ouders constateert dat er meer hulp 
nodig is, enzovoorts. Dergelijke meldingen komen via allerlei wegen binnen. Belangrijk is dat ze snel 
en door de juiste personen worden opgepakt. Zeker in spoedeisende gevallen (tweede lid). In 
spoedeisende gevallen wordt deze bevoegdheid om aan de slag te gaan met meldingen van een 
hulpvraag belegd bij het regionale steunpunt Veilig Thuis. 
 
Artikel 4. Vooronderzoek 
Deze bepaling is hier opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en te zorgen dat 
jeugdigen en/of ouders goed worden geïnformeerd. Het eerste lid dient ter voorbereiding van het 
gesprek waarbij voor het onderzoek naar aanleiding van de melding relevante bekende gegevens in 
kaart worden gebracht, zodat jeugdigen en/of ouders niet worden belast met vragen over zaken die 
bij de gemeente al bekend zijn en een goede afstemming mogelijk is met eventuele andere 
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en 
inkomen. De regels met betrekking tot de privacy van betrokkenen en gegevensuitwisseling die 
gelden op grond van de Jeugdwet en de Wet bescherming persoonsgegevens zijn hierop van 
toepassing. Indien gegevens nodig zijn waartoe het college geen toegang heeft in verband met de 



 

 

privacyregels, kan het college de jeugdige of zijn ouders vragen om toestemming om deze op te 
vragen of in te zien. Het vooronderzoek kan afhankelijk van de inhoud van de melding meer of 
minder uitgebreid zijn en omvat ook de uitnodiging voor het gesprek. 
 
De tweede zin van het eerste lid vloeit voort uit het amendement Voordewind/Ypma (Kamerstukken 
II 2012/13, 33 684, nr. 83). De wet vraagt niet om hierover bij verordening een regeling op te stellen. 
De bepaling is toch in de verordening opgenomen vanwege het belang om in de verordening een 
zorgvuldige procedure te waarborgen en te zorgen dat jeugdigen en ouders goed worden 
geïnformeerd over hun rechten en plichten. Dat jeugdigen en ouders niet gedwongen kunnen 
worden om een familiegroepsplan op te stellen spreekt voor zich, uiteraard kan het college het – in 
bepaalde gevallen waar dat meerwaarde zou kunnen hebben – wel aanraden en stimuleren in het 
gesprek dat plaatsvindt met de jeugdige en/of ouders. Bovendien, ook als er geen familiegroepsplan 
wordt opgesteld, zullen bepaalde zaken die ter sprake kunnen komen tijdens het opstellen van een 
familiegroepsplan óók ter sprake komen tijdens het gesprek (tussen het college en de jeugdige en/of 
zijn ouders, zie artikel 5, eerste lid). Dan gaat het bijvoorbeeld om het vermogen van de jeugdige of 
zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te 
vinden. 
 
De gemeente heeft in dezen de taak om haar beleid zo vorm te geven dat het gericht is op het tot 
stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen (artikel 2.1, onder g, van de wet). Het kan zijn 
dat het nodig is om enige vorm van ondersteuning te bieden bij het opstellen van een 
familiegroepsplan om hier effectief uitvoering aan te geven. Dat deze ondersteuning geboden dient 
te worden als de jeugdige of zijn ouders hier behoefte aan hebben, wordt bevestigd in de laatste zin 
van het derde lid van artikel 5. Uiteraard kunnen de jeugdige of zijn ouders niet gedwongen worden 
om ondersteuning te accepteren, maar kan het college het – in bepaalde gevallen waar dat 
meerwaarde zou kunnen hebben – ook hier wel aanraden en stimuleren. Welke vorm deze 
ondersteuning heeft, is aan de gemeente, bovendien kan deze van geval tot geval verschillen. 
 
Het familiegroepsplan moet binnen redelijke termijn opgesteld worden. Een vaste termijn stellen is 
niet mogelijk, aangezien dit ook mede afhangt van de mate waarin en de vorm van eventuele 
geboden ondersteuning. Omdat het onderwerp zal zijn van het onderzoek, ligt het voor de hand dat 
het familiegroepsplan voorafgaand aan het begin van het onderzoek wordt opgesteld. Maar ook 
tijdens het onderzoek kan mogelijk nog de (gedeelde) wens ontstaan om de eigen kracht nader te 
onderzoeken en een familiegroepsplan op te stellen. Zo de situatie zich daarvoor leent, kan dan 
besloten worden hiermee aan de slag te gaan en het onderzoek daarna voort te zetten. 
Zie verder de toelichting bij de definities in artikel 1 en de toelichting onder artikel 5, derde lid. 
 
Tweede lid: bij de vaststelling van de datum, het tijdstip en de locatie voor het gesprek kunnen dan 
ook al wat concrete vragen worden gesteld of aan de jeugdige of zijn ouders worden verzocht om 
nog een aantal stukken te overleggen. In het kader van de rechtmatigheid wordt in ieder geval de 
identiteit van de jeugdige of ouders vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 
1 van de Wet op de identificatieplicht. 
 
In het derde lid is een bepaling opgenomen ter voorkoming van onnodige bureaucratie. Als de 
gemeente al een dossier heeft van de jeugdige of zijn ouders dan kan een vooronderzoek achterwege 
blijven. Een gesprek over de acute hulpvraag is dan in de regel nog wel nodig. Indien de hulpvraag 
ook al bekend is, en het bijvoorbeeld over een vervolgvraag gaat, dan kan in overleg met de jeugdige 
of zijn ouders ook van het gesprek worden afgezien. Dit laatste is bepaald in artikel 5, vijfde lid. 
 
Artikel 5. Gesprek 
Voor een zorgvuldig te nemen beslissing is het van belang dat alle feiten en omstandigheden van de 
specifieke hulpvraag worden onderzocht. Daarbij is het van belang dat het onderzoek in 



 

 

samenspraak met de jeugdige en zijn ouders wordt verricht. Voor een zorgvuldig onderzoek is veelal 
persoonlijk contact nodig om een totaalbeeld van de jeugdige en zijn ouders te krijgen. Het ligt 
daarom ook voor de hand dat tijdens een gesprek met de jeugdige en zijn ouders het een en ander 
wordt besproken. Of dit gesprek op een gemeentelocatie plaatsvindt, op school, bij de jeugdige of 
zijn ouders thuis, of bij een andere deskundige zal afhankelijk van de concrete situatie worden 
besloten. Indien nodig voor het onderzoek, kan ook sprake zijn van meerdere (opeenvolgende) 
gesprekken. 
 
In het gesprek zou indien van toepassing duidelijk moeten worden hoe ook de meest complexe 
individuele voorzieningen kunnen worden getroffen. De wetgever omkleedt de procedure om te 
komen tot een individuele voorziening met allerlei waarborgen rond een deskundige beoordeling. 
Het kan zelfs gaan om diagnostiek om voor een psychiatrische behandeling in aanmerking te komen 
of voor een verblijf in 24-uursopvang. Dat zijn zwaarwegende beslissingen waar professioneel 
onderzoek en afweging aan ten grondslag ligt. In Beemster hebben we daarom de expertise van 
specialistische jeugdhulpverleners beschikbaar gesteld aan het kernteam Dorpszorg, om hen te  
ondersteunen om samen met jeugdige en/of ouders tot de juiste oplossingsrichtingen te komen. Het 
invliegen van deze expertise dient echter nadrukkelijk wel het doel om te komen tot het ‘dat’ en het 
‘wat’ (dat er jeugdhulp nodig is en wat voor vorm van jeugdhulp dat zou kunnen zijn). De ‘hoe’-vraag 
wordt bij aanvang van de daadwerkelijke hulpverlening verder beantwoord door de 
jeugdhulpverlener samen met jeugdige en/of ouders en indien nodig in afstemming met de 
medewerkers van de toegang. 

 
In het eerste lid is opgenomen dat het gesprek zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. Het hangt af 
van de situatie hoe snel dat kan of moet plaatsvinden. 
 
In de onderdelen a tot en met h zijn de onderwerpen van het gesprek weergegeven. Het betreft 
uiteraard altijd maatwerk. Indien de jeugdige al bij de gemeente bekend is, zullen een aantal 
gespreksonderwerpen niet meer uitgediept hoeven te worden en kan bijvoorbeeld worden volstaan 
met een gesprek over eventuele nieuwe ontwikkelingen. Komen een jeugdige of zijn ouders voor het 
eerst bij de gemeente, dan zal het gesprek dienen om een totaalbeeld van de jeugdige en zijn situatie 
te krijgen. In onderdeel c wordt de eigen kracht van jeugdigen en ouders voorop gesteld 
overeenkomstig het in de overwegingen van de wet en de verordening vermelde uitgangspunt dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en 
de jeugdige zelf ligt. Een te verstrekken voorziening kan ook juist nodig zijn om de mate van 
probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders en die van de naaste omgeving te 
versterken. 
 
Het tweede lid dient ertoe ouders te informeren over de ouderbijdrage, indien die van toepassing is. 
Het college vermeldt daarbij niet de hoogte van de bijdrage in de kosten. Dat loopt via het door het 
Rijk daartoe aangewezen bestuursorgaan, evenals de mogelijkheid van bezwaar en beroep 
daartegen. In artikel 8.2.3 van de wet is bepaald dat de ouderbijdrage door ‘het bestuursorgaan dat 
(door Onze Ministers) met (de vaststelling en) de inning is belast’, zijnde het CAK, wordt vastgesteld 
en ten behoeve van de gemeente wordt geïnd. De ouderbijdrage geldt op grond van art. 8.2.1 van de 
wet alleen in situaties van jeugdhulp buiten de thuissituatie. 
 
Het derde lid bevestigt de regeling van het familiegroepsplan in de Jeugdwet (artikel 2.1, onder g). De 
wet vraagt niet om hierover een gemeentelijke, aanvullende regeling op te stellen. De bepaling is, 
zoals reeds omschreven in de toelichting bij artikel 1 (begripsbepalingen), toch in deze nadere regels 
opgenomen vanwege het belang om een compleet overzicht van rechten en plichten van jeugdigen 
en ouders te geven. Als de jeugdige en zijn ouders wel een familiegroepsplan hebben opgesteld, dan 
wordt dit als eerste bij het  onderzoek betrokken. Uiteindelijk zal altijd het college moeten oordelen 
welke jeugdhulp zij nodig acht en in welke mate de jeugdige en zijn ouders, zo nodig met hulp uit de 



 

 

naaste omgeving, op eigen kracht bepaalde problemen (deels) kunnen oplossen. Een deugdelijk 
familiegroepsplan, al dan niet opgesteld met ondersteuning van de gemeente, kan deze stap in het 
proces vergemakkelijken. Het college kan een deugdelijk familiegroepsplan niet zomaar naast zich 
neerleggen. Zie verder de toelichting bij artikel 1 en artikel 4, eerste lid. 
 
Artikel 6. Verslag 
Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een zorgvuldige 
procedure. De invulling van deze verslagplicht is vormvrij. Hierbij is een voorbeeld genomen aan de 
praktijk van de Wmo. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken II 
2013/14 33 841, nr.3) staat hierover dat het college een weergave van de uitkomsten van het 
onderzoek verstrekt om de cliënt in staat te stellen een aanvraag te doen voor een 
maatwerkvoorziening (of zoals dat in de Jeugdwet heet: een individuele voorziening). Dat moet 
schriftelijk. Een goede weergave maakt het voor de gemeente inzichtelijk om een juiste beslissing te 
nemen te nemen op een aanvraag en draagt bij aan een inzichtelijke communicatie met de cliënt. 
 
Het betreft een verslag dat naar aanleiding van het gesprek zoals bedoeld in artikel 5, wordt 
opgesteld. In het verslag worden de uitkomsten van dat gesprek omschreven. Er wordt ingegaan op 
het ‘dat’ en het ‘wat’ van de hulpvraag: ‘dat’ er een situatie is ontstaan waarbij een bepaalde vorm 
van jeugdhulp nodig is en ‘wat’ voor jeugdhulp dat moet zijn.  Het gaat hier nadrukkelijk niet om het 
hulpverleningsplan waarin het ‘hoe’ wordt omschreven door jeugdhulpverlener samen met de 
jeugdige en/of ouders. Met het ‘hoe’ wordt bedoeld: hoe gaat de behandeling verder vorm krijgen. 
Kortom, de nadere invulling van de oplossingsrichtingen wordt aan de jeugdhulpverlener gelaten, 
waar mogelijk in samenspraak met de medewerkers van de toegang tot jeugdhulp.  
 
Uiteraard zal de weergave van de uitkomsten van het onderzoek per gezin verschillen. Zo zal de 
weergave van het onderzoek heel beperkt kunnen zijn als de jeugdige en/of ouder van mening zijn 
goed geholpen te zijn en de uitkomst is dat geen aanvraag van een individuele voorziening nodig is, 
maar zal bij meer complexe onderzoeken een uitgebreidere weergave noodzakelijk zijn. 
 
Het later toevoegen van opmerkingen of het aanbrengen van wijzigingen of het herstellen van 
feitelijke onjuistheden (derde lid) is eveneens vormvrij. 
 
Artikel 7. Aanvraag 
Deze bepaling is een uitwerking van artikel 2.9, onder a, van de wet, waarbij is bepaald dat de 
gemeente in ieder geval regels stelt met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze 
van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. In artikel 5 van de 
verordening is vastgelegd dat het college het al dan niet verlenen van een individuele voorziening 
kan vastleggen in een beschikking. En dat het college in ieder geval een beschikking af zal geven 
indien de jeugdige en/of ouders daar om verzoeken. Een aanvraag is nodig om een dergelijke 
beschikking te verkrijgen. 
 
Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen 
om een door de jeugdige en/of zijn ouders ondertekend verslag als aanvraag aan te merken, als de 
jeugdige en/of ouders dat in het verslag hebben aangegeven. 
 
Artikel 8. Afwegingsfactoren 
De transitie en transformatie hebben een duidelijk doel voor ogen: komen tot een beter stelsel van 
zorg voor jeugd, waarbij de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun omgeving een prominente 
plek inneemt. Om dit uitgangspunt kracht bij te zetten wordt er bij de afwegingsfactoren die het 
college hanteert bij het al dan niet toekennen van individuele voorzieningen allereerst ingegaan op 
de eigen kracht en mogelijkheden van jeugdige en/of ouders. Ook wordt omschreven wat er onder 
gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg verstaan wordt. Ouders zijn vanzelfsprekend in eerste 



 

 

instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren). De bepalingen in artikel 8 zijn 
nadrukkelijk een voortvloeisel uit het beleidsplan jeugdhulp van de gemeente Beemster (Zorg voor 
Jeugd in Beemster) en de kaders die in dat beleidsplan gesteld zijn. Voorts worden enkele situaties 
genoemd waarbij wordt afgeweken van hetgeen als ‘eigen verantwoordelijkheid’ kan worden 
beschouwd. Dit is geen uitputtende lijst, maatwerk zal in de meeste gevallen moeten uitwijzen in 
hoeverre de afwegingsfactoren bepalend kunnen zijn voor de beslissing om een individuele 
voorziening al dan niet toe te wijzen. 
 
Het derde lid is toegevoegd vanwege het belang van een goede kwaliteit van zorg. Het college houdt 
bij het inkopen van zorg onder andere rekening met hetgeen er in dit lid genoemd wordt. Innovatie, 
ontwikkelingen in de regio en in het land, (wetenschappelijk) onderzoek en dergelijke worden daarbij 
meegenomen. 
 
Artikel 9. Criteria individuele voorzieningen 
Het eerste lid komt voort uit het beleidsplan jeugdhulp Beemster 2015 (Zorg voor Jeugd in 
Beemster), waarin de uitgangspunten voor de jeugdhulp zijn vastgesteld. Zoals: ouders zijn in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor (de opvoeding van) hun kind(eren) en in gevallen waarbij 
ondersteuning nodig is wordt eerst gekeken naar wat men zelf, met behulp van de eigen omgeving, 
of met ondersteuning van preventieve of overige voorzieningen kan. De hulpvraag die daarna nog 
resteert, kan worden beantwoord met het inzetten van een individuele voorziening. 
 
Artikel 10. Persoonsgebonden budget 
In het gesprek, zoals bedoeld in artikel 5, wordt (indien de situatie van een jeugdige en/of ouder(s) 
daar aanleiding toe geeft) de mogelijkheid van het aanvragen van een persoonsgebonden budget 
besproken. In dit gesprek komen dan ook de in artikel 10 genoemde onderwerpen aan de orde. De 
uitkomsten daarvan worden opgenomen in het verslag, zoals bedoeld in artikel 6. Van een aparte 
aanvraag voor een persoonsgebonden budget zal daarom niet in alle gevallen sprake zijn. Echter, het 
gesprek zal in sommige gevallen nog niet een volledig beeld geven. Bijvoorbeeld omdat de kosten 
van de in te kopen zorg nog niet bekend zijn.  Dan wordt de nog ontbrekende informatie op een later 
moment door de aanvrager van het persoonsgebonden budget aangevuld en kan deze informatie 
vervolgens worden toegevoegd aan het verslag. 
 
Artikel 11. Vereisten aan de in te kopen zorg 
Het eerste lid is een uitwerking van artikel 8.1.1. van de Jeugdwet en is opgenomen om een 
completer beeld te schetsen van de rechten en plichten die samenhangen met het 
persoonsgebonden budget. 
 
Het tweede lid is opgenomen omdat het in principe alleen mogelijk is om zorg in te kopen middels 
een persoonsgebonden budget indien die zorg niet in natura via de gemeente beschikbaar is. Als de 
gemeente deze zorg niet heeft ingekocht, dan kan de zorg via het persoonsgebonden budget alsnog 
beschikbaar worden gesteld aan de jeugdige en/of ouders.  
 
Artikel 12. Beschikking persoonsgebonden budget 
Wanneer een persoonsgebonden budget toegekend wordt, vermeldt de beschikking onder andere 
de hoogte van het budget. Dit bedrag wordt door de gemeente doorgegeven aan de Sociale 
Verzekeringsbank die het persoonsgebonden budget beheert en waarheen de budgethouder zijn 
facturen kan sturen (tot het maximum van het vastgestelde bedrag). 
 
Artikel 13. Aanvullende criteria persoonsgebonden budget 
In het eerste lid worden een drietal aanvullende criteria bij het verstrekken van een 
persoonsgebonden budget vastgelegd. Deze volgen rechtstreeks uit de wet (artikel 8.1.1 derde lid) 
maar zijn om een volledig beeld te geven toch opgenomen in de verordening. 



 

 

 
De bepalingen in het tweede en derde lid zijn opgenomen om misbruik tegen te gaan. De wet maakt 
het mogelijk dat het college ook een persoonsgebonden budget toekent voor de bekostiging van 
niet-professionele zorg. Het college mag hier wel beperkingen aan stellen. Met het vierde lid is 
gekozen voor een beperking van een verstrekking van een persoonsgebonden budget voor informele 
zorg, tot die zorg waar het niet gaat om behandeling. Te weten begeleiding, persoonlijke verzorging 
en kortdurend verblijf. Daarnaast dient de kwaliteit gegarandeerd te zijn en dient de niet-
professionele zorgverlener niet overbelast te worden. 
 
Artikel 14. Verplichtingen budgethouder 
Artikel 14 is opgenomen om een completer beeld te schetsen van de verplichtingen die 
samenhangen met het persoonsgebonden budget. De bepaling onder a, stelt de gemeente in staat 
de inzet van het persoonsgebonden budget te controleren en sluit daarmee aan bij artikel 7, vijfde 
lid, van de Verordening jeugdhulp Beemster 2015. Daarin is opgenomen dat het college uit oogpunt 
van de kwaliteit van zorg, de bestedingen van pgb’s – al dan niet steekproefsgewijs – kan 
controleren. 
 
Artikel 15. Inzet persoonsgebonden budget buiten Beemster 
Soms wordt een persoonsgebonden budget ingezet buiten Beemster. Bijvoorbeeld in het geval dat 
een gezin op vakantie gaat. Vakantie kan bedoeld zijn als respijtzorg (ter ontlasting van 
mantelzorgers) of bijvoorbeeld als mogelijkheid om met mensen met dezelfde beperking of 
problemen vakantie te vieren.  Dan kan het persoonsgebonden budget hen daartoe in staat stellen 
omdat de zorg – nadat dit vooraf met de gemeente is overlegd – ook buiten Beemster ingezet kan 
worden. Er is geen verschil tussen een vakantie in het binnen- of buitenland. 
 
Om misbruik te voorkomen is ook het tweede lid opgenomen. Het college wordt daarmee in staat 
gesteld om in goed overleg een maximum te stellen aan het aantal weken dat het persoonsgebonden 
budget buiten Beemster kan worden ingezet. 
 
Artikel 17. Overgangsrecht  
Net als bij zorg in natura geldt voor het persoonsgebonden budget een overgangsrecht. Dit is 
landelijk vastgesteld op één jaar na invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015. Als een indicatie 
afloopt, wordt er sowieso opnieuw door de gemeente en het gezin bekeken of een 
persoonsgebonden budget nodig is en zo ja, wat de hoogte van het persoonsgebonden budget moet 
zijn. Voor indicaties die niet aflopen in 2015 wordt een maximale termijn van 1 januari 2016 
gehanteerd, waarna ook deze indicaties opnieuw bekeken zullen worden samen met het gezin. 
 
Het derde lid is toegevoegd omdat, wanneer een indicatie afloopt en er opnieuw bekeken moet 
worden of een persoonsgebonden budget wordt toegekend, kan blijken dat de zorg die tot dan toe 
werd ingekocht middels een persoonsgebonden budget niet langer voldoet aan de eisen die de 
huidige Jeugdwet stelt. In die gevallen houdt het college rekening met de termijn die redelijkerwijs 
nodig is om de zorg die werd ingekocht met een persoonsgebonden budget om te zetten naar een 
vorm van zorg die wel voldoet aan de eisen van de wet. 
 
Artikel 18. Vaststelling omvang en hoogte persoonsgebonden budget 
De wet bepaalt dat de gemeente in ieder geval regels stelt over de wijze van vaststellen van de 
hoogte van het persoonsgebonden budget. Dat is reeds gedaan in artikel 6 van de verordening, 
artikel 18 is een uitwerking daarvan. Gekozen is voor de eenvoudige regel dat de hoogte van het 
persoonsgebonden budget maximaal de hoogte is van de kosten van de zorg in natura en bij 
informele zorg berekend wordt aan de hand van een speciaal uurtarief voor informele zorg. Deze 
regels is uitgewerkt in tarieven voor 2015.  



 

 

Bijlage 1. Richtlijnen gebruikelijke zorg 
Bron: beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, Staatscourant Jaargang 2014, nr. 21732. 
 
Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal 
ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind in relatie tot jeugdhulp. 
 
Kinderen van 0 tot 3 jaar: 
- hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig; 
- hebben zeer nabij ouderlijk toezicht nodig; 
- zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen; 
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
- hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 
Kinderen van 3 tot 5 jaar: 
- kunnen niet zonder toezicht van volwassenen, dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op 

gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer); 
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
- kunnen zelf zitten en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen; 
- ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers; 
- hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten en 

wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen; 
- hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding; 
- zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven; 
- hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 
Kinderen van 5 tot 12 jaar: 
- hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur/week; 
- kunnen niet zonder toezicht van volwassenen, dit toezicht kan op enige afstand (bijv. kind kan 

buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is); 
- hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging; 
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
- zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig zindelijkheidstraining van 

de ouders/verzorgers; 
- hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, 

activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan; 
- hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 

gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 
Kinderen van 12 tot 18 jaar: 
- hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen; 
- kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden; 
- kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden; 
- kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen; 
- hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig; 
- hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding; 
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv- huiswerk of het 

zelfstandig gaan wonen); 
- hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 


