Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015
Samenvatting
Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening
jeugdhulp Hof van Twente 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;
Wettelijke basis:

verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015
en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:
Vast te stellen de Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015
Regel 1
Begripsomschrijvingen
Deze nadere regels verstaan onder:
a. Gesprek: mondeling contact bij het onderzoek naar de hulpvraag waarin
het college 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.
b. Melding: het eerste contact van jeugdigen en ouders met het college om
aan te geven dat zij behoefte hebben aan jeugdhulp.
Regel 2 Toekenning individuele voorzieningen
1. Het college kent een individuele voorziening toe voor zover, in het verslag
waarover het college nadere regels vaststelt, wordt vastgesteld dat de jeugdige:
a. op eigen kracht of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving
geen oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden;
b. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk,
gebruik te maken van een overige voorziening, of
c. geen oplossing kan vinden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk,
gebruik te maken van een andere voorziening.
Regel 3 Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag
1. Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag melden bij het college.
2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.
3. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende
tijdelijke maatregel of vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.
4. Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige
voorziening.
Regel 4 Vooronderzoek
1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in regel 5, van belang
zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt
vervolgens zo spoedig mogelijk met hem of zijn 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 als
bedoeld in artikel 1.1 van de wet 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 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 of zijn ouders verstrekken in ieder geval een
identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage.
3. Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een
vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.
Regel 5 Gesprek
1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de jeugdige of
zijn ouders, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:
a. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, 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;
f. de mogelijkheden om een individuele voorziening 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. hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de
levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, en
i. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, 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 als bedoeld in artikel 1.1
van de wet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het onderzoek,
bedoeld in het eerste lid.
4. Het college informeert de jeugdige of zijn ouders over de gang van zaken bij
het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen
toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken.
5. Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een
gesprek.
Regel 6 Verslag
1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek, bedoeld
in regel 5.

2. Binnen 10 werkdagen na het gesprek verstrekt het college aan de jeugdige of
zijn ouders een verslag van de uitkomsten van het onderzoek, tenzij zij hebben
meegedeeld dit niet te wensen.
3. Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouders worden aan
het verslag toegevoegd.
Regel 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 van het gesprek aanmerken als
aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het verslag hebben aangegeven.
Regel 8 Persoonsgebonden budget (PGB)
1. Geen mogelijkheid voor Persoonsgebonden Budget (PGB)
In ieder geval is geen PGB mogelijk in de volgende situaties:
 spoedzorg -> vanwege het spoedeisende karakter (net als bij terminale
zorg)
 minderjarigen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering
hebben gekregen, of jeugdigen die zijn opgenomen in een gesloten
accommodatie met een machtiging, komen niet in aanmerking komen
voor een pgb.
2. Hoogte PGB
In de onderstaande tabel zijn de hoogten voor de verschillende PGB tarieven
opgenomen.
Ondersteuning
Professional
Niet-professional
1
Jeugdwet
ZIN-10%
20 euro per uur/dagdeel per
persoon
2
Jeugdwet en Wmo;
Tarief
n.v.t.
vervoer bij
vervoer
maatschappelijke
overig ZIN deelname
10%
3. Besteding
We kennen geen verantwoordingsvrij bedrag.
Budgethouders mogen vanuit het budget de volgende uitgaven wel doen:
 Alle bijkomende kosten voor de zorgverleners, te weten de
werkgeverslasten voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en
wettelijk toegestane vergoedingen, te weten reiskostenvergoedingen voor
woon-werkverkeer, verlofregelingen en pensioenvoorziening.
Pgb budgethouders mogen vanuit het budget in ieder geval de volgende uitgaven
niet doen:
 Kosten voor bemiddeling.
 Kosten voor het voeren van een pgb-administratie.
 Kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van het pgb.
 Contributie voor het lidmaatschap van Per Saldo, kosten voor het volgen
van cursussen over het pgb, kosten voor het bestellen van
informatiemateriaal.





Alle zorg en ondersteuning die onder een andere wet dan de Wmo en
Jeugdwet vallen.
Alle zorg en ondersteuning die onder een algemene voorziening en/of
algemeen gebruikelijke voorzieningen vallen.
Kosten van zorg waarbij vergoeding vanuit een aanvullende
ziektekostenverzekering mogelijk is.

4. PGB voor personen uit het sociaal netwerk
De werkwijze van het regisseursmodel wordt toegepast en er wordt alleen dan
een pgb verstrekt aan iemand uit het sociaal netwerk, indien:
 en voor zover deze ondersteuning de algemeen gebruikelijke zorg
overstijgt en
 deze ondersteuning aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning
leidt en
 deze ondersteuning aantoonbaar doelmatiger is.
Regel 9 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari
2015.
Regel 10 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp Hof van
Twente
Hof van Twente,…………….
de secretaris,

de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Toelichting
Voorwaarden PGB
In de Jeugdwet worden drie voorwaarden beschreven waar personen aan
moeten voldoen, willen zij aanspraak kunnen maken op een PGB.
1. De gemeente acht de burger in staat om de aan het pgb verbonden taken op
verantwoorde wijze uit te voeren. De burger kan zich laten vertegenwoordigen,
maar het pgb is niet bedoeld voor het bekostigen van deze vertegenwoordiging.
Bij jeugdigen onder de 16 jaar zijn het de ouders die over de bekwaamheid
moeten beschikken om zorg in te kopen. Bij jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar
(met uitloop tot 23 jaar) kan het echter voorkomen dat de jeugdige zelf het
contract aangaat.
De bekwaamheid voor het hebben van een PGB wordt in samenspraak met de
aanvrager getoetst, maar het oordeel van de gemeente is hierin leidend. Mocht
de gemeente van oordeel zijn dat de persoon (dan wel met hulp uit zijn sociale
netwerk of van zijn vertegenwoordiger) niet bekwaam is voor het houden van
een PGB, dan kan de gemeente het PGB weigeren. Dat is een beslissing van de
gemeente waarop een aanvrager vervolgens bezwaar kan maken.
2. De cliënt geeft gemotiveerd aan dat de individuele voorziening die wordt
geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht;
Volgens de Jeugdwet dient de aanvrager te motiveren dat het bestaande aanbod
van zorg in natura niet passend is en hij daarom een PGB wenst. Hierbij gaat het
om de argumenten van een persoon om aan te geven dat de voorziening in
natura die door de gemeente is voorgesteld niet passend is, waardoor de burger
gebruik wenst te maken van een PGB.
Met deze argumentatie moet duidelijk worden dat de aanvrager zich voldoende
heeft georiënteerd op de voorziening in natura. Wanneer een persoon de
onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd mag de gemeente de
aanvraag niet weigeren. Het geeft de gemeente wel de nodige informatie waarom
mensen voor het pgb kiezen, of dit samenhangt met de gecontracteerde
ondersteuning en of het nodig is op de kwaliteit, flexibiliteit of cliëntgerichtheid
van de gecontracteerde ondersteuning bij te sturen. Niet het oordeel van het
college is leidend, maar het oordeel van de aanvrager. Dit geldt ook wanneer de
gemeente in haar ogen een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in
natura heeft gedaan aan de cliënt. In deze gevallen kan de gemeente het PGB
omwille van de motivering niet weigeren, mits ook wordt voldaan aan de eerste
en derde voorwaarde. Uiteindelijk ligt de keuze om wel of geen PGB af te geven
bij de gemeente, dit geldt ook indien er onder de Jeugdwet sprake is van een
niet-gemeentelijke verwijzer. Als de gemeente weigert ondersteuning in de vorm
van een PGB te verstrekken, dan is dat een besluit waartegen een aanvrager in
bezwaar kan gaan.
3. De gemeente beoordeelt of is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening
behoren en die de cliënt van het budget wil betrekken, van goede kwaliteit
(veilig, doeltreffend en cliëntgericht) zijn.

Uitgangspunt is dat voor de ondersteuning en zorg die wordt ingekocht met het
PGB dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor voorzieningen in natura.
Kwaliteit in de Jeugdwet
Er geldt een zelfstandig kwaliteitsregime voor alle aanbieders van jeugdhulp. De
reden hiervoor is dat het begrip jeugdhulp het brede spectrum omvat van
lichtere vormen van jeugdhulp tot aan zware vormen van geestelijke
gezondheidszorg en jeugdhulp die ingezet wordt in het kader van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In hoofdstuk 4 van de
Jeugdwet staan de kwaliteitseisen beschreven die worden gesteld aan
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Het uitgangspunt van de
wetgever is dat jeugdhulp beter, efficiënter en effectiever op lokaal niveau
geregeld kan worden. Daarmee worden gemeenten ook verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de uitvoering.
Bij de financiering van de jeugdhulp kunnen gemeenten middels het contract
kwaliteitseisen stellen aan de te leveren diensten. Verder kunnen gemeenten
gebruik maken van keurmerken, klachtenregistratie en onderzoeken naar
klanttevredenheid. De wetgever acht een aantal kwaliteitseisen zo fundamenteel
dat deze in de Jeugdwet uniform zijn vastgelegd.
De volgende kwaliteitseisen gelden voor alle professionele jeugdhulpaanbieders:
•
De norm van verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om
geregistreerde professionals in te zetten;
•
Gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van
verantwoorde hulp;
•
Systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;
•
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een
jeugdhulpaanbieder, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering;
•
De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
•
De meldplicht calamiteiten en geweld;
•
Verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn
taak uit te oefenen.
•
Gemeenten hebben, naast de wettelijke kwaliteitseisen, de ruimte om in
de voorwaarden bij hun contractuele overeenkomsten met
jeugdhulpaanbieders aanvullende eisen te stellen aan de kwaliteit van de
professionele jeugdhulp.

