
Besluit van burgemeester en wethouders 

Datum: 09 april 2019 

Onderwerp: Nadere regels jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), 

Gelet op de artikelen 2, 3 en 12 van de Verordening jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019, 

Besluit vast te stellen nadere regels jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019 

Nadere regels Jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019 

Artikel 1 Begripsbepaling 
a) PGB; persoonsgebonden budget 

b) Verordening; Verordening Jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019 
c) De Wet; De Jeugdwet 

Artikel 2 Aanbod algemene voorzieningen 
(Ad Verordening artikel 2 lid 3) 

a) AMW (in ontwikkeling) 

b) Jeugd-. en jongerenwerk (in ontwikkeling) 
c) Ontwikkelingsgerichte kinderopvang (voorheen peuterspeelzaalwerk) 
d) Laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning 
e) Veilig Thuis 

f) Crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp 
g) Kindertelefoon 

h) (onafhankelijke) Cliëntondersteuning 

i) Vertrouwenspersoon 

Artikel 3 Aanbod maatwerkvoorzieningen 
(Ad verordening artikel 3 lid 3) 

a) Ambulant: 

1) Persoonlijke verzorging (basis en basis plus) 
2) Begeleiding (individueel en groep; licht, midden of zwaar) 
3) Jeugdhulp-behandeling (individueel en groep; licht, midden of zwaar) 
4) GGZ-behandeling 

b) Verblijf: 

1) Verblijf zonder overnachting 

2) Logeren (licht, midden of zwaar) 

3) Wonen (licht, midden of zwaar) 

4) Verblijf met behandeling (licht, midden of zwaar) 
c) Overig: 

1) Crisiszorg 

2) Jeugdbescherming 

3) Jeugdreclassering 

4) Jeugdzorg Plus 

5) Nazorg 
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Artikel 4 Aanvullende voorwaarden PGB 
(Ad verordening artikel 12 lid 4) 
1. De motivatie en bekwaamheid van de aanvrager van een PGB en de kwaliteit van de zorg, zoals 
bedoeld in artikel 8.1.1 van de Wet, worden getoetst aan de hand van een door de aanvrager 
ingevuld plan van de aanvraag (budgetplan) als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de verordening, 
alsmede een nader gesprek, het PGB-gesprek. 
2. Met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager, moet in ieder geval blijken dat de (beoogd) 
budgethouder in staat is tot het tijdig afhandelen van administratieve handelingen, het houden van 
toezicht op de kwaliteit van de zorg en invulling kan geven aan werkgeverschap. 
3. Met betrekking tot de kwaliteit van de zorg, levert de aanvrager vóór het PGB-gesprek een 
hulpverleningsplan aan. Uit dit plan dient in ieder geval de doelmatigheid van het zorginhoudelijke 
voorstel te blijken. 
4. Indien de aanvraag betrekking heeft op voortzetting van een eerder toegekend PGB en er geen 
sprake is van veranderde omstandigheden, kan de gemeente afzien van een PGB-gesprek. 
5. De zorg die de budgethouder inkoopt, is kwalitatief verantwoord en voldoet tenminste aan de 
volgende eisen: 

a. de zorg, in te kopen bij een jeugdhulpaanbieder voldoet aan de wettelijke eisen als bedoeld in 
hoofdstuk 4 van de Wet; 

b. verleners van zorg die geen jeugdhulpaanbieder zijn, beschikken over een verklaring omtrent het 
gedrag als bedoeld in artikel 4.1.6 van de Wet en verlenen veilige, doeltreffende, doelmatige en 
cliëntgerichte zorg; 

c. verleners van zorg die geen jeugdhulpaanbieder zijn, verrichten geen voorbehouden handelingen 
of handelingen die op grond van de norm van verantwoorde werktoedeling aan een 
geregistreerde professional zijn voorbehouden. 

6. Het budgethouderschap kan niet ingevuld worden door dezelfde persoon die ook de zorg levert. 

Artikel 5 Overige bepalingen 
1.De Nadere regels jeugdhulp gemeente Bergen (L) 2019 treden de dag na vaststelling in werking 
en werken terug tot 1 januari 2019. 
2.De Nadere regels Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Bergen (L) worden per 1 januari 2019 
ingetrokken. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Berg n, 
de secretaris de burgemee ter 
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