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Bijlage bij het raadsbesluit van 29 juni 2017:
Conceptwijzigingen Verordening jeugdhulp gemeente Emmen

Bestaande tekst artikel 6. Regels voor pgb
1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van
de wet.

2.

De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het
maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst
adequate individuele voorziening in natura.

3.

Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte
van een pgb wordt vastgesteld.

Nieuwe tekst artikel 6. Regels voor pgb
1. Onverminderd artikel 8.1.1 van de wet verstrekt het college geen
pgb 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.
2. De hoogte van een pgb voor jeugdhulp betrokken van derden:
a. wordt bepaald aan de hand van een door de jeugdige of zijn
ouders/verzorgers opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan
besteden;
b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede
zorg in te kopen;
c. aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van
de in de betreffende situatie goedkoopst adequate
individuele voorziening in natura;
d. is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals
salaris, vervanging tijdens vakantie en verzekeringen en is
voor anderen, niet zijnde naasten, gebaseerd op het
Bouwstenenmodel Inkoop Jeugdhulp 2017.
3. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de toegekende
voorziening jeugdhulp betrekken van een persoon die behoort tot
het sociaal netwerk onder de voorwaarden dat:
a. deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn
diensten dan ingevolge het tweede lid vastgestelde tarief.
b. als de dienst zorg omvat waarvoor krachtens landelijk
geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist
is, de persoon over de desbetreffende kwalificatie beschikt;
c. tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het PGB

4.

Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de
persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken
van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

n.v.t.

Artikel
6 lid 1

6 lid 2

-

mogen worden betaald.
d. dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de
belanghebbende voor hem of haar niet tot overbelasting
leidt.
e. Het tarief voor jeughulp in het kader van meedoen en
zelfredzaamheid, inclusief persoonlijke verzorging en
vervoer bedraagt € 20,-- per uur indien de hulp betrokken
wordt van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk
en het betreft geen specialistische intensieve jeugdhulp.
f. Het tarief voor jeughulp in het kader van meedoen en
zelfredzaamheid, inclusief persoonlijke verzorging en
vervoer bedraagt € 27,50 per uur indien de hulp betrokken
wordt van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk
en het betreft specialistische intensieve jeugdhulp.
g. Het tarief voor jeughulp in het kader van meedoen en
zelfredzaamheid, inclusief persoonlijke verzorging en
vervoer bedraagt € 56,40 per etmaal indien de hulp
betrokken wordt van een persoon die behoort tot het
sociaal netwerk en het betreft kortdurend verblijf.
vervallen -

Artikel 6a
Het college kan de tarieven als bedoeld in artikel 6 lid 2 en 3, met
ingang van 1 januari i 2018 jaarlijks wijziging aan de hand van het caoloonindexcijfer sector Overheid en Zorg
Argumentatie per in concept gewijzigd artikel Verordening Wmo gemeente Emmen 2015
Artikel 6 is overgenomen van de nadere regels zoals die door het college zijn vastgesteld. Het eerste lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is
om achteraf kosten te declareren.
In het tweede lid is vastgelegd op welke wijze de hoogte van het pgb wordt vastgesteld. Het is van belang dat degene die een pgb ontvangt, een plan
opstelt waarin staat hoe het pgb wordt besteed. De hoogte is afhankelijk van de kostprijs van de goedkoopste adequate voorziening in natura. Feitelijk
is dit het bedrag waarmee de gemeente de noodzakelijke jeugdhulp heeft ingekocht bij de gecontracteerde partijen. Voor de aanbesteding en inkoop
van de jeugdhulp vanaf 1 januari 2017 is gebruik gemaakt van het zogenaamde “Bouwstenenmodel Inkoop Jeugdhulp 2017” Met behulp van deze
bouwstenen zijn de tarieven vastgelegd waarvoor de jeugdhulp is aanbesteed en ingekocht. De hoogte van een pgb voor jeugdhulp ingekocht bij
derden, niet zijnde personen uit het sociale netwerk is gelijk aan deze tarieven.

6 lid 3
6a

De Jeugdwet maakt het mogelijk dat jeugdhulp betrokken wordt van een persoon uit het sociale netwerk, artikel 8.1.1 Jeugdwet. Hiervoor mogen
nadere voorwaarden die ook betrekking hebben op de tarieven worden opgenomen. In het derde lid is dit vastgelegd.
Om te voorkomen dat de verordening moet worden aangepast als de tarieven wijzigen als gevolg van indexering, wordt in dit artikel bepaald dat het
college de bedragen kan aanpassen aan de hand van het cao-loonindexcijfer sector Overheid en Zorg

