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Algemeen 
 
Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de 
bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de 
zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van 
jeugdigen. Daarnaast wordt met deze wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd 
op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een 
voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd met 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het wettelijke recht op jeugdzorg en 
individuele aanspraken op jeugdzorg worden hierbij vervangen door een voorzieningenplicht 
waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald. Het doel van 
het jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd overeind: jeugdigen en ouders krijgen waar 
nodig tijdig bij hun situatie passende hulp, met als beoogd doel ervoor te zorgen de eigen 
kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin te 
versterken. 
 
Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond van 
artikel 2.2 van de Jeugdwet eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het door 
het gemeentebestuur te voeren beleid vastgelegd. 
 
Vrij toegankelijk  
In de verordening is onderscheid gemaakt tussen overige voorziening (vrij-toegankelijk) en 
individuele voorziening (niet vrij-toegankelijke) op het gebied van jeugdhulp (zie artikel 2, 
eerste, respectievelijk tweede lid). Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen 
worden met een vrij-toegankelijke voorziening. Hier kunnen de jeugdige en zijn ouders 
gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een verwijzing of een besluit van de gemeente 
nodig hebben. De jeugdige en zijn ouders kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks 
tot deze voorziening wenden. 
 
Toegang jeugdhulp via de gemeente 

De jeugdige of zijn ouder(s) kunnen met hun ondersteuningsvraag terecht bij de 
gemeente. Het besluit welke jeugdhulp een jeugdige of zijn ouder(s) precies nodig 
hebben komt tot stand in overleg met de jeugdige en zijn ouder(s). In een gesprek 
tussen de jeugdprofessional en de jeugdige en zijn ouders zal gekeken worden wat 
de jeugdige en zijn ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen 
doen aan het probleem. Als aanvullend daarop een voorziening op het gebied van 
jeugdhulp nodig is, dan zal eerst gekeken worden of dit een vrij-toegankelijke 
voorziening is of een niet vrij-toegankelijke voorziening. Als de Jeugdprofessional tot 
de conclusie komt dat de zorgvraag niet (volledig) kan worden opgelost door het 
gezin, steunend netwerk, vrij toegankelijke voorzieningen en de Jeugdprofessional 
kan worden doorverwezen naar niet vrij toegankelijke zorg. De Jeugdprofessional 
kiest per jeugdige in het gezin indien dat aan de orde is en er aanvullende 
ondersteuning nodig is, uit één van de tien cliëntprofielen (laagcomplex) of wanneer 
is sprake is van domein overstijgende problematiek naar hoogcomplex.  
 
Toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist 
De Jeugdwet regelt daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de 
huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist. 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 welk arrangement nodig is. 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 contractrelatie. Deze afspraken zien op hoe de gemeente haar regierol kan 
waarmaken. Deze afspraken zullen verder ook ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke 
toegang goed van elkaar op de hoogte zijn van de doorverwijzing of behandeling van een 
kind, zodat de integrale benadering rond het kind en het principe van 1 gezin – 1 regisseur – 
1 plan, met name bij multiproblematiek, kan worden geborgd en er geen nieuwe ‘verkokering’ 
zal plaatsvinden, waarbij professionals niet goed van elkaar weten dat zij bij het gezin 
betrokken zijn. Daarnaast zal de jeugdhulpaanbieder rekening moeten houden met de regels 
die de gemeente bij verordening heeft gesteld. Deze verordening regelt welk aanbod van de 
gemeente alleen via verwijzing of met een besluit van de gemeente toegankelijk is (zie artikel 
2). Omdat de gemeente verder geen nadrukkelijke rol speelt in bij de toegang via de 
huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist, regelt deze slechts een enkel aspect met 
betrekking tot het proces (zie artikel 3).  
 
Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de 
directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting 
Een andere ingang tot de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via 
een kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering), het openbaar 
ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting. De 
gecertificeerde instelling is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het 
kader van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. Uiteraard kan bij dit overleg een 
kostenafweging plaatsvinden. De gemeente is op haar beurt vervolgens gehouden de 
jeugdhulp in te zetten die deze partijen nodig achten ter uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering. Deze leveringsplicht van de 
gemeente vloeit voort uit het feit dat uitspraken van rechters te allen tijde moeten worden 
uitgevoerd om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ook hier geldt dat 
de gecertificeerde instelling in beginsel gebonden is aan de jeugdhulp die de gemeente heeft 
ingekocht. Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, 
wijst hij gelijktijdig in de beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel gaat 
uitvoeren. Dit kan de rechter juist omdat de raad voor de kinderbescherming in zijn 
verzoekschrift een concreet advies geeft over welke gecertificeerde instelling de maatregel 
zou moeten uitvoeren. De raad voor de kinderbescherming neemt een gecertificeerde 
instelling in zijn verzoekschrift op die na overleg met de gemeente en gezien de concrete 
omstandigheden van het geval hiervoor het meest geschikt lijkt. De raad voor de 
kinderbescherming is verplicht om hierover met de gemeente te overleggen. Deze toegang 
wordt al in de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening. 
 
Toegang via Veilig Thuis  
Ten slotte vormt ook Veilig Thuis een toegang tot onder andere jeugdhulp. Veilig Thuis geeft 
advies over vermoedens en gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, 
onderzoekt indien nodig op basis van een melding of er sprake is van kindermishandeling, 
motiveert zo nodig ouders tot accepteren van jeugdhulp en legt daartoe contacten met de 
hulpverlening. Deze toegang wordt al in de Jeugdwet zelf geregeld en komt verder dus niet 
terug in deze verordening. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Toelichting artikelsgewijs  
 

Artikel 1 Definities  
Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet al een flink aantal definities 
kent die ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet 
nogmaals opgenomen in de verordening. Het betreft onder meer definities van centrale 
begrippen als ‘jeugdhulp’, ‘jeugdige’ en ‘ouder’. In de verordening gebruiken we de begrippen 
jeugdige en ouder overeenkomstig de Jeugdwet. 
 
Artikel 2 Vormen van jeugdhulp  
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.9, onder a, van de wet, op grond waarvan de 
gemeente verplicht is bij verordening regels te stellen over de door het college te verlenen 
individuele voorzieningen en overige jeugdhulpvoorzieningen. Los van deze verplichting 
vindt de gemeente het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat het gemeentelijk aanbod 
aan jeugdhulpvoorzieningen is. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat op voorhand 
duidelijk is – uitgaande van toegang tot de jeugdhulp via de gemeente (zie artikel 4, 5 en 6) -
welke vormen van jeugdhulp alleen toegankelijk zijn na een besluit van de jeugdprofessional 
(individuele voorzieningen/niet vrij toegankelijk) en welke in beginsel vrij toegankelijk zijn 
voor iedereen waarvoor ze bedoeld zijn (overige voorzieningen/vrij toegankelijk). Daarom zijn 
in dit artikel de vormen van jeugdhulp die door de gemeente wordt geboden opgesomd. Van 
de verschillende van de hier genoemde vormen van jeugdhulp bestaan diverse varianten. De 
inzet van een specifieke variant zal steeds afhankelijk zijn van de uitkomst van het 
onderzoek en gesprek en de betreffende situaties en de specifieke behoeften van de 
jeugdige en zijn ouder(s).  
 
Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts  
Naast de gemeentelijke georganiseerde toegang tot jeugdhulp bestaat ook de directe 
verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar de jeugdhulp 
(artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, van de wet). Dit laatste geldt zowel voor de vrij 
toegankelijke (overige) voorzieningen als de niet vrij toegankelijke (individuele) 
voorzieningen. Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de 
door de regio West-Brabant West gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De gemeente blijft, 
ook bij doorverwijzing van andere doorverwijzers, verantwoordelijk voor financiering en de 
resultaten van de zorg. Daarom verwachten wij van zorgaanbieders ook bij doorverwijzing 
door (huis)arts, een arrangement met daarin een inhoudelijke omschrijving van de zorg en 
voorgestelde profiel-intensiteit-combinatie, dat bij start en einde zorg getoetst zal worden 
door de gemeentelijke toegang. 
 
Artikel 4 Melding  
De jeugdige en zijn ouder(s) kunnen met opvoed en/of opgroeiproblemen zich melden bij de 
gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Bij de gemeentelijke toegang zijn jeugdprofessionals 
die de jeugdige en zijn ouder(s) kunnen ondersteunen bij het verhelderen van de 
ondersteuningsbehoefte. De jeugdprofessional neemt binnen 2 weken met de jeugdige en 
zijn ouder(s) contact op voor het maken van een afspraak voor een gesprek.  
 
Artikel 5 Onderzoek en gesprek   
Voor een zorgvuldig te nemen besluit is het van belang dat alle relevantie feiten en 
omstandigheden van de specifieke hulpvraag worden onderzocht. Daarbij is het van belang 
dat het onderzoek in samenspraak met de jeugdige en zijn ouder(s) wordt verricht. Voor 
zorgvuldig onderzoek is persoonlijk contact nodig om een goed beeld van de jeugdige en zijn 
ouder(s) en de gezinssituatie te krijgen. Het ligt dan ook voor de hand dat er één of 



meerdere gesprekken gevoerd worden met de jeugdige en zijn ouder(s). Een zorgvuldig 
onderzoek vereist het op enigerlei wijze doorlopen van de volgende stappen1:  
 

Stap 1 - inventariseer de vraag  
Wat is eigenlijk de jeugdhulpvraag van de jeugdige of zijn ouders? In dit verband moet 
opgemerkt worden dat uit artikel 1.1 Jeugdwet voortvloeit dat jeugdhulp niet alleen de hulp 
aan de jeugdige is, maar ook dat de ouder zelf in aanmerking kan komen voor jeugdhulp. 
 
Stap 2 - breng de onderliggende problematiek minutieus en onderbouwd in kaart 
Welke opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn er? 
 
Stap 3 - stel de aard en de omvang van de noodzakelijke hulp vast 
Welke hulp is noodzakelijk, en in welke omvang? Deze vraag moet, met inachtneming van 
de bevindingen uit de eerste twee stappen, worden beantwoord op een wijze die rekening 
houdt met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige, met als doelstelling dat de 
jeugdige gezond en veilig kan opgroeien, dat hij kan groeien naar zelfstandigheid en dat hij 
voldoende zelfredzaam kan zijn en maatschappelijk kan participeren. 
  
Stap 4 - kijk wat de discrepantie tussen noodzaak en eigen kracht is  
Onderzoek naar de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de 
ouder(s) en van het sociale netwerk en of de op basis van de eerste drie stappen als 
noodzakelijk bepaalde hulp hiermee al dan niet volledig kan worden ondervangen. Anders 
gezegd: het bepalen van de toereikendheid van de eigen kracht. De stappen 1 t/m 3 bouwen 
als het ware de jeugdhulpplicht eerst op tot een bepaald maximum. Stap 4 verkleint deze 
vervolgens weer, eventueel zelfs tot nul. 
  
Stap 5 - stel vast welke voorziening de geconstateerde discrepantie adequaat oplost 
Het is deze discrepantie tussen zorgvuldig geïnventariseerde noodzaak en eigen kracht die 
uiteindelijk de jeugdhulpplicht concretiseert, welke op het college rust. 
 
 
Artikel 6 Verslag en gezinsplan  
Het gezinsplan is opgesteld door het gezin, eventueel met behulp van de jeugdprofessional. 
Het gezinsplan bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel wordt ingevuld door de jeugdige en 
zijn ouder(s) zelf. In het plan wordt gevraagd naar de zorgvraag, eventueel gestelde 
diagnoses, eerdere vormen van hulpverlening etc. Het tweede deel van het gezinsplan wordt 
door het gezin en de jeugdprofessional ingevuld. De Jeugdprofessional verfijnt de zorgvraag 
en bespreekt met het gezin doelen die de zorgvraag kunnen oplossen of verminderen. 
Daarna wordt besproken welke doelen door het gezin zelf gaan worden opgepakt (eigen 
kracht), of en hoe familie en vrienden worden ingezet (steunend netwerk), de ambulante 
ondersteuning door de jeugdprofessional, eventueel inzet van aanbod uit het preventieve 
veld en, wanneer dat niet voldoende is om de zorgvraag te beantwoorden, verwachtingen bij 
de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdzorg  
 
Artikel 7 Arrangement  
De zorgaanbieder stelt per jeugdige in een gezin dat hij gaat behandelen of begeleiden een 
behandelplan op, en voor de gemeente een arrangement. In het arrangement is opgenomen:  
• Bevestiging van het cliëntprofiel.  
• Welke intensiteit van toepassing is;  
• De doelen die met de behandeling en/of begeleiding gaan worden behaald. 
• Op welk moment de voortgang wordt geëvalueerd.  
 

                                                           

1 Dit volgt uit onder andere de uitspraak van de CRvB van 1 mei 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). 



Het arrangement wordt altijd in overleg met het gezin opgesteld en in voor het gezin 
begrijpelijk taalgebruik. Het arrangement wordt ondertekend door het gezin en de 
zorgaanbieder en door middel van beveiligde mail of per post naar de gemeente gestuurd. 
De zorg kan pas starten wanneer de gemeente heeft ingestemd met het opgestelde 
arrangement.   
In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn om afspraken te maken met zorgaanbieders die 
niet beschikken over een overeenkomst met de gemeente. Wanneer dit in het belang van de 
cliënt is kan het college besluiten een maatwerkovereenkomst af te sluiten met een 
zorgaanbieder.  
 
Artikel 8 Identificatie  
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. 
 
Artikel 9 Deskundig oordeel en advies  
Aan het onderzoeksproces (zie artikel 5) zitten allerlei zorgvuldigheidseisen vast. Voor zover 
het onderzoek naar de nodige hulp, dan wel jeugdhulp specifieke deskundigheid vereist zal 
een specifiek deskundig oordeel en advies niet mogen ontbreken. De verschillende stadia 
van onderzoek vragen op die stadia aangepaste deskundigheid. Het college dient ervoor 
zorg te dragen dat die deskundigheid gewaarborgd is en dat deze naar discipline van 
deskundigheid concreet kenbaar is voor de hulpvrager. 
 
Artikel 10 Aanvraag en beschikking 
In het kader van de rechtmatigheid wordt bepaald welke zorg aan welke jeugdige of zijn 

ouders wordt verstrekt. Normaliter ligt dit vast in het gezinsplan. Indien sprake is van een 

ondertekend gezinsplan, kan dit gezinsplan worden gezien als een beschikking tot het 

verstrekken van jeugdhulp en waartegen bezwaar en beroep op grond van de Awb kan 

worden ingediend. Indien de jeugdige of zijn ouders een aanvraag bij het college indienen of 

er overeenkomstig de artikelen 3, tweede lid of 10, vierde lid, een beschikking afgegeven 

wordt, dient het college een schriftelijke beschikking op te stellen, waartegen zij bezwaar en 

beroep op grond van de Awb kunnen indienen.  

Artikel 11 Regels voor pgb 
De wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld 
In het tweede lid is de wijze waarop de hoogte van een pgb door het college wordt 
vastgesteld vastgelegd (zoals verplicht op grond van artikel 2.9, aanhef en onder c, van de 
Jeugdwet). Het betreft de substantiële materiële norm- en kaderstelling, in de vorm van een 
berekeningswijze voor het bepalen van de hoogte van pgb’s, die iedere keer als 
uitgangspunt genomen wordt. Een op basis van deze berekeningswijze vastgesteld budget 
moet de jeugdige of zijn ouders in staat stellen de jeugdhulp die tot de benodigde individuele 
voorziening behoort van derden te betrekken (artikel 8.1.1, eerste lid, van de Jeugdwet). Met 
dien verstande dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten van het 
betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele 
voorziening in natura (artikel 8.1.1, vierde lid, aanhef en onder a, van de Jeugdwet). 
Dit alles laat onverlet dat het college bevoegd is om een lager tarief te hanteren dan het 
gehanteerde tarief voor zorg in natura, mits dat tarief de jeugdige of zijn ouders maar in staat 
stelt om tijdig de noodzakelijke kwalitatief goede jeugdhulp van derden te betrekken. Een 
grond om een lager tarief te hanteren zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de jeugdhulp zal 
worden betrokken van een solistisch (zelfstandig) werkende jeugdhulpverlener met 
aanzienlijk lagere overheadkosten dan grotere jeugdhulpaanbieders die namens het college 
de zorg in natura verlenen.  
 



Het is telkens aan het college om (cijfermatig) te onderbouwen hoe in de betreffende situatie 
de hoogte van het pgb is bepaald en om te onderzoeken of – en te onderbouwen dat – het 
budget inderdaad toereikend is om de benodigde jeugdhulp tijdig van derden te kunnen 
betrekken. Met andere woorden, de bewijslast met betrekking tot de ‘toereikendheid’ ligt bij 
de gemeente. Het is evenwel aan de betrokkenen om eventuele bijzonderheden aan te 
kaarten. 
 
Er is bewust gekozen geen ‘harde’ vaststaande tarieven op te nemen. Het hanteren hiervan 
zou er immers toe kunnen leiden dat weliswaar gehandeld wordt overeenkomstig de 
berekeningswijze en tarieven van de verordening, maar dat de uitkomst een pgb-hoogte is 
waarmee de jeugdige of zijn ouders niet in staat zijn de benodigde jeugdhulp van derden te 
betrekken. Om ‘schijnzekerheid’ te voorkomen kiest de gemeente er in plaats daarvan voor 
om de raad hier de essentialia vast te laten leggen en zo de pgb-verstrekkingsbevoegdheid 
van het college nader vorm te geven. Hoe het college voornemens is uitvoering te geven aan 
deze bevoegdheid, hoe zij de beoordelings- en beleidsruimte interpreteert en invult, dat zet 
het college uit het oogpunt van transparantie en duidelijkheid uiteen in een beleidsregel. 
 
Met het hanteren van de in de verordening neergelegde berekeningswijze wordt de hoogte 
van een pgb in belangrijke mate bepaald door wat het de gemeente zou kosten als het de 
betreffende individuele voorziening in natura zou verstrekken (‘de kostprijs van de in de 
betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura’). De tarieven die 
de gemeente hiervoor overeen is gekomen met aanbieders – evenals de tariefdifferentiatie – 
kunnen opgenomen worden en de beleidsregel, maar uitdrukkelijk als uitgangspunt. Niet als 
‘harde’ vaststaande tarieven. Dat strookt immers enerzijds niet met het karakter van de 
beleidsregel en anderzijds niet met het uitgangspunt dat er telkens maatwerk geleverd moet 
worden. Als in een individueel geval aantoonbaar is dat berekeningswijze van de 
verordening – met toepassing van deze tarieven – leidt tot een pgb-hoogte waarmee de 
jeugdige of zijn ouders niet in staat zijn de benodigde jeugdhulp van derden te betrekken, 
dan wordt er in dat geval van de tarieven afgeweken. Uiteraard nog steeds met de 
kanttekening dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten van het betrekken 
van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening in 
natura. 
 
In regionaal verband zijn beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdwet opgesteld over 
hoe op inhoud aan een pgb vorm wordt gegeven. Wij verwijzen naar deze beleidsregels. 
 
De voorwaarden waaronder met een pgb voorzieningen kunnen worden betrokken van een 
persoon uit het sociale netwerk  
Uit artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet volgt bovendien dat bij verordening kan worden 
bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de 
jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Tijdens het 
totstandkomingsproces van de wet is door de regering hierover het volgende opgemerkt: 
"Hoewel de regering de inzet van het sociale netwerk zeer waardevol vindt, acht de regering 
het wenselijk dat beloning daarvan met een pgb beperkt blijft tot die gevallen waarin dit 
aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. 
Een gemeente kan dit het beste beoordelen in samenspraak met de jeugdige en zijn 
ouders." Hieraan is in het derde lid invulling gegeven.  
De persoon uit het sociale netwerk ontvangt ten minste het wettelijk minimum loon bij een 
arbeidsovereenkomst of ten hoogste de kostprijs van de goedkoopste adequate voorziening. 
(graag check!)  
 
 
 

Artikel 12 Opschorting van het pgb 



Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 2.9, aanhef en onderdeel d, van de 
wet, in combinatie met artikel 8b, vierde lid, aanhef en onder f, van de Regeling Jeugdwet, 
en wordt beoogd misbruik en oneigenlijk gebruik van pgb’s te bestrijden. In bepaalde 
gevallen is (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het pgb naar aanleiding van een 
declaratie een beter instrument dan beëindiging of weigering (op grond van artikel 8b, vierde 
lid, van de Regeling Jeugdwet) of zelfs intrekken of herzien van het verleningsbesluit (op 
grond van artikel 8.1.4 van de wet). Middels opschorting kan ruimte geboden worden voor 
herstelmaatregelen of nader onderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om de overeenkomsten 
die de budgethouder is aangegaan of bij herziening van de toekenningbeschikking. 
 
Om deze redenen is de mogelijkheid voor het college om de SVB te verzoeken over te gaan 
tot opschorting aan de verordening toegevoegd. Het college kan een verzoek enkel doen als 
een ernstig vermoeden is gerezen dat: 
 
1) de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de 
verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, 
2) de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het pgb, of 
3) de jeugdige of zijn ouders pgb niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het 
bestemd is. 
 
Van de onder 2 genoemde omstandigheid is ook sprake als de jeugdige of diens ouders niet 
langer voldoende in staat zijn op eigen kracht, dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of 
van een vertegenwoordiger, de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te 
voeren, en als niet langer is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, 
doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. 
 
Uiteraard moet het college het verzoek goed motiveren en – met inachtneming van de 
daarvoor geldende regels – de SVB van voldoende informatie voorzien op grond waarvan de 
SVB over kan gaan tot deugdelijke besluitvorming ten aanzien van het al dan niet nemen van 
een besluit tot opschorting. 
Verder kan er voor ten hoogste dertien weken worden opgeschort. Hierbij is aansluiting 
gezocht bij de termijn zoals deze ook wordt gehanteerd in artikel 4:56 van de Awb en onder 
de Wet langdurige zorg. 
 
Op grond van het tweede lid kan het college de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd 
verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb 
voor de duur van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, 
derde lid, onder d. Deze bepaling is toegevoegd omdat het voor kan komen dat een jeugdige 
tijdelijk geen gebruik van een individuele voorziening of pgb kan maken door (tijdelijke) 
opname in een instelling. In dat geval kan het praktischer zijn de individuele voorziening of 
het pgb tijdelijk op te schorten. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van 
dit verzoek. Zie artikel 6:3 van de Awb: voorbereiding op eventueel intrekken of herzien. 
 
Artikel 13 Voorkomen en bestrijding en onrechte ontvangen individuele voorziening en 
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Jeugdwet 
Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.9, aanhef en 
onder d, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden 
gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening 
of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. Aan het ‘bestrijden’ van 
ten onrechte ontvangen individuele voorzieningen en pgb’s gaat als het goed is echter een 
poging dit te ‘voorkomen’ vooraf. Duidelijke informatie over enerzijds de rechten en plichten 
van de jeugdige en ouders en anderzijds de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik 
spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is in het eerste lid een ‘informatieplicht’ voor het 



college opgenomen. 
 
Het tweede, derde en vijfde lid zijn waar het betreft pgb’s in hoofdzaak een herhaling van de 
regeling zoals deze is neergelegd in de artikelen 8.1.2 en 8.1.4 van de Jeugdwet. Deze is 
hier echter uitgebreid naar individuele voorzieningen (in natura). 
 
Ook het derde lid, onderdeel d, betreft een uitbreiding ten opzichte van de Jeugdwet (artikel 
8.1.4, eerste lid), zowel wat betreft individuele voorzieningen (in natura) als pgb. Op grond 
hiervan kan het college een beslissing aangaande een individuele voorziening of pgb herzien 
dan wel intrekken als het college vaststelt dat de cliënt langer dan een vier weken verblijft in 
een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Deze 
bepaling is toegevoegd naar analogie van artikel 5.20, eerste lid, onderdeel b, van de 
Regeling langdurige zorg op basis waarvan het zorgkantoor de verleningsbeschikking kan 
wijzigen of intrekken, als de verzekerde langer dan – in dat geval – twee maanden verblijft in 
een instelling als bedoeld in de wet of de Zorgverzekeringswet.  
 
Het vierde lid is een ‘kan’-bepaling. Een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men 
daarmee een voorziening treft. Als binnen zes maanden na de beslissing tot het verstrekken 
van het pgb nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de bevoegdheid om de 
beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken. Deze bepaling is te zien als een 
verbijzondering van de bepaling in het derde lid, onder f (dat tevens op individuele 
voorzieningen (in natura) ziet). 
 
Met de bepaling in het zesde lid wordt invulling gegeven aan artikel 2.9 Jeugdwet waarin is 
geregeld dat de gemeenteraad regels dient te stellen over de bestrijding van het ten 
onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, 
alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.  
 
Artikel 14 Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid arrangementen en 
pgb’s  
Net als artikel 13 betreft deze bepaling grotendeels een uitwerking van de verordeningsplicht 
in artikel 2.9, aanhef en onder d, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder 
geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 
individuele voorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 
 
Op grond van artikel 8.1.3 van de wet moet het college periodiek onderzoeken of er 
aanleiding is om een beslissing aangaande een pgb te heroverwegen. Soms bestaat er 
echter twijfel over de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde 
ondersteuning, het onderzoek in het kader van artikel 8.1.3 biedt dan onvoldoende houvast 
om hier goed naar te kijken. Daarom is artikel 14 toegevoegd, dat bovendien ook ziet op 
beslissingen aangaande de verlening van individuele voorzieningen. Op grond van deze 
bepaling moet het college in aanvulling op het onderzoek overeenkomstig artikel 8.1.3 ook 
periodiek, al dan niet steekproefsgewijs onderzoeken of de verstrekte individuele 
voorzieningen in natura en pgb’s worden gebruikt, respectievelijk besteed ten behoeve van 
het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of de besteding op een rechtmatige manier gebeurt en of 
de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit is. Een onderzoek kan zowel betrekking 
hebben op het handelen van de jeugdige, de ouders of een pgb-houder, als op de 
ondersteuningsverlening door een aanbieder. Het onderzoek kan onder meer bestaan uit: 
dossieronderzoek, bezoek aan de jeugdige of de ouders, bezoek aan de locatie waar de 
jeugdige of de ouders ondersteuning krijgen en gesprekken met de aanbieder.  
 
 
Artikel 15 Klachtenregeling 
Dit artikel regelt het gemeentelijke klachtrecht in het kader van de Jeugdwet. De gemeente is 

al op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van 



mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van bestuursorganen en personen die 

onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. De gemeente kent een bijzonder 

klachtenregeling Jeugd. Alle klachten worden conform deze klachtenregeling behandeld. 

Alleen bij bejegeningsklachten kan ten slotte nog beroep worden ingesteld bij de bevoegde 

ombudsman of de regionale geschillencommissie.  

 

 

Artikel 16 Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over de medezeggenschap bij de gemeente. De 
mogelijkheid tot medezeggenschap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 4.2.4 e.v. 
van de wet. Regeling van de medezeggenschap is verplicht op grond van artikel 2.10 van de 
wet in samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015. In artikel 2.10 worden de 
artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.5.1 (jaarlijks cliëntervaringsonderzoek) van de Wmo 2015 van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 
dient bij verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de 
uitvoering van deze wet. Met het derde lid wordt het aan het college overgelaten om de 
exacte invulling van de medezeggenschap vorm te geven. In Roosendaal geeft de 
Adviesraad Sociaal Domein vorm aan de medezeggenschap.  
 
 
 
 

 

 

 


