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de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor een goede jeugdhulp bij gemeenten en stelt regels 
voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot preventie, ondersteuning, hulp en zorg 
aan kinderen, jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. De lokale regelgeving hierover, in 
de vorm van de verordening, zijn eind 2014 in werking getreden. Met deze nieuwe wet kreeg de 
gemeente nieuwe taken op gebied van Jeugdhulp. De inmiddels opgedane ervaring is dan ook de 
aanleiding tot het wijzigen van verordening. Ook was op enkele punten actualisering van de tekst 
nodig vanwege nieuwe wetgeving. Met name een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
heeft er toe geleid dat de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het persoonsgebonden 
budget (PGB) opgenomen dienen te worden in de verordening. 
 
Beoogd effect 
Actualisatie van de verordening jeugdhulp Roosendaal 2015. 
 
Argumenten 
1.1. Het biedt van een juridische grondslag voor de hoogte van het PGB. 
De verordening jeugdhulp Roosendaal 2015 is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. 
Hierin waren ruime delegatie mogelijkheden van de raad aan het college opgenomen. Dit gold ook 
voor de vaststelling van het pgb. De CRvB heeft een uitspraak gedaan waarin het college in nadere 
regels niet kan bepalen op welke wijze het pgb tarief wordt vastgesteld en de hoogte van dit tarief 
(ECLI:NL:CRVB:2019:467). Dit moet in de verordening worden vastgelegd. Met de gewijzigde 
verordening wordt hieraan voldaan. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De uitspraak van de CRvB over het vastleggen van de hoogte van het PGB heeft betrekking op 

WMO 
Hoewel de uitspraak betrekking heeft op de Wmo, is de uitspraak ook van toepassing op de 
Jeugdwet. In de Jeugdwet staat een gelijke bepaling opgenomen over de vaststelling van de hoogte 
van het pgb als in de Wmo. Bij de rechtbank Gelderland is deze uitspraak van de CRvB ook 
gehanteerd bij de Jeugdwet. Mocht in het kader van de Jeugdwet de vraag over de vaststelling van 
het pgb bij de CRvB aan de orde komen, dan zal naar verwachting de uitspraak gelijk zijn aan deze 
uitspraak. 
 
1.2. Van “De regeling jeugdwet en uitvoeringsregeling WMO: vast klein bedrag en onkostenvergoeding 

aan sociaalnetwerk vanuit PGB” wordt geen gebruik gemaakt.  
Per 1 mei 2019 is het via de landelijke regeling jeugdwet en uitvoeringsregeling WMO: vast klein 
bedrag en onkostenvergoeding aan sociaalnetwerk vanuit PGB het mogelijk om een symbolisch 
bedrag per maand uit te betalen aan personen die informele hulp vanuit het sociale netwerk verlenen. 
Deze tegemoetkoming is onderdeel van de individuele voorziening vanuit de jeugdwet. De hoogte van 
de vergoeding is € 141 per maand. Het is een bewuste keuze om deze regeling niet op te nemen in de 
verordening. Dit om de volgende redenen:  

o PGB is een financieringsvorm voor specialistische jeugdhulp 

o Wij rekenen altijd met het wettelijk minimumloon 

o Bij de inzet van jeugdhulp moet er een resultaatafspraak worden gemaakt met het gezin 

o Wij verwachten een aanzuigende werking met deze maatregel 

o Bij toepassing van de regeling kunnen geen resultaatafspraken worden gemaakt en 

kwaliteitseisen worden gesteld.  

Als inzet van het netwerk nodig is wordt het minimumloon geboden tegen een resultaatafspraak.  
 
Financiën 
n.v.t.  
 
Communicatie 
Bekendmaking verloopt via de reguliere bekendmakingen op de website van de gemeente na 
vaststelling door de Gemeenteraad. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl.   
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Vervolg 
n.v.t.  
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