Budgetplan PGB Jeugd
U heeft een aanvraag gedaan voor uw kind voor ondersteuning of hulp op grond van de
Jeugdwet. Deze hulp wilt u graag in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Om
het recht op een PGB te kunnen beoordelen moet u, samen met de hulpverlener, een
volledig ingevuld en door u beiden ondertekend budgetplan indienen.
GEGEVENS VAN DE JEUGDIGE
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GEGEVENS WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER
Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

Dit budgetplan dient u binnen twee weken na ontvangst terug te sturen naar de gemeente
Hof van Twente, postbus 54, 7470 AB Goor. Als u dit niet binnen die periode terugstuurt,
kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor een PGB.
ZORG IN NATURA AANBOD
Motiveer waarom u het zorg in natura aanbod niet vindt passen bij de behoeften en
(persoons)kenmerken van uw kind.

ZORGVERLENER
Wat is de naam van de zorgverlener?

Bij welk bedrijf werkt de zorgverlener? Als deze niet bij een bedrijf werkt, wat is dan uw relatie tot
de zorgverlener?
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DOELEN
Welke doelen worden gesteld met betrekking tot de zorgverlening?

Binnen welke termijn zijn deze doelen behaald?

ACTIVITEITEN
Welke activiteiten worden ingezet om de gestelde doelen te behalen? Benoem deze concreet.

Op welke dagen en tijdstippen worden deze activiteiten uitgevoerd?

Waar (op welke locatie) worden deze activiteiten uitgevoerd?
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VERANTWOORDLIJKE
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteuning?

Op welke wijze vindt afstemming plaats tussen alle betrokkenen?

Wie kan de jeugdige en/of zijn ouder(s) aanspreken op deze afstemming zodra de zorgverlening
niet naar wens is?

Door wie wordt de zorg overgenomen als de zorgverlener uitvalt of niet aanwezig is (bijvoorbeeld
door ziekte)?

EVALUATIE ZORGVERLENING
Wanneer vindt evaluatie van de doelen plaats tussen zorgverlener en de jeugdige?

Let op: als de zorgverlening wordt geleverd door een professionele zorgaanbieder dan moet er
halfjaarlijks schriftelijk worden geëvalueerd tussen de aanbieder en jeugdige en/of ouders.
Daarnaast moet er 8 weken voordat de voorziening eindigt, een schriftelijke eindevaluatie
plaatsvinden. Als de hulp wordt geleverd door een niet-professional, moet uw hulpverlener de
voortgang kunnen toelichten indien daar om wordt gevraagd. Tevens vindt een evaluatie plaats
tussen de jeugdregisseur / jeugdconsulent en jeugdige en/of ouders.
Wanneer is er reden voor bijstelling van de doelen?
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Wie worden bij de bijstelling en/of evaluatie van de doelen betrokken?

BEHEER PGB
Wie gaat alles rondom het PGB regelen (/wie beheert het PGB)?

Wat is de relatie tot deze persoon?

Verklaring en ondertekening
Ondergetekenden verklaren:
 Alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en ingevuld
 Geen omstandigheden te hebben verzwegen die van invloed zouden kunnen zijn op
de uitkomst van het onderzoek
 Te weten dat alle veranderingen in de omstandigheden direct doorgegeven moeten
worden aan de gemeente Hof van Twente (artikel 8.1.2. Jeugdwet)
 Te weten dat het college van burgemeester en wethouders gegevens van aanvrager
controleert om vast te stellen of deze recht heeft op een voorziening
 Te weten dat het college van burgemeester en wethouders toestemming heeft om
onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens
en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening, dan wel
voortzetting van de voorziening
 Dat de zorgaanbieder / zorgverlener voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen
in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet
ONDERTEKENING
Datum

Plaats

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger(s) en
jeugdige (bij een leeftijd van 12 jaar of ouder)

Handtekening zorgverlener
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