
 
Nadere regels Jeugdhulp Bloemendaal 2015  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;  
 
Gelet op de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp Bloemendaal 2015; 
 
Overwegende dat met betrekking tot de uitvoering regels dienen te worden vastgesteld;  
  
                                                     besluiten: 
  
vast te stellen de navolgende ‘Nadere regels Jeugdhulp Bloemendaal 2015’  
 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
In deze nadere regels wordt verstaan onder:  
 

a. Generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg: De generalistische basis GGZ is 

gericht op de zorg voor jeugdigen met lichte tot matige niet complexe ggz 

problematiek, met grote kans op herstel en waar geen/weinig veiligheidsrisico’s 
aanwezig zijn. Daarnaast is de generalistische basis GGZ gericht op de zorg voor 

jeugdigen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico. Binnen de 

generalistische basis GGZ wordt hulp geboden die kan bestaan uit diagnostiek, 

behandeling, e-health, consultatie en advies. De hulp wordt altijd ambulant geboden. 

 

b. Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg: De gespecialiseerde GGZ wordt ingezet 

bij een vermoeden van een psychische of psychiatrische stoornis en bestaat uit acute 

zorg. Deze zorg wordt ook ingezet voor jeugdigen met ernstige klachten met een 

hoge mate van complexiteit en/of met een hoog (gezondheid en/of veiligheid) risico 

voor de jeugdige en zijn omgeving. Ook wanneer sprake is van gespecialiseerde 

behandeling, wordt deze zoveel mogelijk ambulant geboden.  
 

c. Specialistische jeugd- en opvoedhulp: Als er problemen zijn in de opvoedings- of 

opgroeisituatie wordt er in beginsel in de thuissituatie ambulante hulp aan de 

jeugdige en het gezin geboden. Als ambulante hulp thuis niet meer toereikend is, kan 

een meer intensieve vorm van hulp worden ingezet: de dagbehandeling. Deze is 

bedoeld voor jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand en/of complexe 

gedragsproblematiek. Soms leidt het thuis wonen ertoe dat dat hulp niet toereikend 

ingezet kan worden. Ook kan sprake zijn van een onveilige situatie in de 

thuisomgeving. In die gevallen kan een uithuisplaatsing het gevolg zijn. De inzet van 

pleegzorg geniet dan voorkeur. Deze vorm van opvang in gezinsverband staat het 

dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Pas wanneer in de thuissituatie of in een 

pleeggezin geen veilige en stabiele omgeving kan worden geboden, wordt de zorg 

residentieel geboden. 
 

d. Groepsbegeleiding (incl. vervoer): De voorziening Begeleiding groep is bedoeld voor 

jongeren die vanwege een beperking niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht, met 

gebruikelijke hulp met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale 

netwerk, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De begeleiding die in de groep 

wordt geboden bestaat uit een zinvolle dagbesteding en is gericht op het bevorderen van 

de zelfredzaamheid en de participatie van de cliënt. Waar dit niet (meer) mogelijk is, is de 

begeleiding gericht op het vertragen van de achteruitgang of het behoud van het niveau 

van zelfredzaamheid en participatie. 
 

e. Individuele begeleiding: De individuele begeleiding is gericht op het bevorderen van de 

zelfredzaamheid en de participatie van de cliënt. Waar bevordering niet (meer) mogelijk is, 

is de begeleiding gericht op het zo mogelijk vertragen van de achteruitgang of het behoud 

van het niveau van zelfredzaamheid en participatie.  



 

f. Persoonlijke verzorging: Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het 

overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging van de jeugdige 

in verband met een somatische of psychiatrische aandoening, of een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen 

van een (tijdelijk) tekort aan zelfredzaamheid. 
 

g. Kortdurend verblijf: Kortdurend verblijf omvat het logeren van een jeugdige met een 

beperking in een instelling gedurende een korte periode. Kortdurend verblijf wordt ingezet 

om de ouders/verzorgers van de jeugdige te ontlasten in die situaties waarin de jeugdige 

24-uurs toezicht nodig heeft. De duur is afhankelijk van de individuele situatie en bedraagt 

maximaal drie etmalen per week en/of tijdens vakantie.  

h. Multifocale zorg: een combinatie van de onder a t/m g genoemde voorzieningen   

 

i. Ouderbijdrage: de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 8.2.1. van de Jeugdwet resp. 
paragraaf 8.1 van het Besluit Jeugdwet    

 
Artikel 2. Omvang persoonsgebonden budget 
De omvang van het persoonsgebonden budget is afhankelijk van het soort hulp dat wordt ingehuurd. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een hulp werkzaam voor een professionele zorgaanbieder 
en een hulp niet werkzaam voor een professionele zorgaanbieder. In het laatste geval wordt het 
persoonsgebonden budget met 25% verlaagd. 
 
Artikel 3. Persoonsgebonden budget begeleiding individueel 
Voor de volgende individuele voorzieningen kan een persoonsgebonden budget worden verstrekt: 
 

a. Generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg 
b. Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg 
c. Specialistische jeugd- en opvoedhulp 
d. Groepsbegeleiding (incl. vervoer) 
e. Individuele begeleiding 
f. Persoonlijke verzorging 
g. Kortdurend verblijf 
h. Multifocale zorg 

 
Artikel 4. Hoogte persoonsgebonden budget 

1. De hoogte van het budget wordt gebaseerd op een door de cliënt (ouders van de jongere) 
opgesteld plan over hoe hij het persoonsgebonden budget gaat besteden. Bij de opstelling 
van het plan worden de in artikel 8.1.1., lid 2, van de Jeugdwet gestelde voorwaarden in acht 
genomen. 

2. Het persoonsgebonden budget dient toereikend te zijn om effectieve en kwalitatief goede zorg 
in te kopen 

3. De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt afgeleid van de kostprijs van een 
(ingekochte) voorziening in natura. 

4. De hoogte van het persoonsgebonden budget bedraagt ten hoogste de kostprijs van een 
vergelijkbare ingekochte voorziening in natura. Indien de betreffende voorziening bij meerdere 
zorgaanbieders is ingekocht, tegen verschillende tarieven, wordt voor de berekening van het 
persoonsgebonden budget het laagste tarief aangehouden.    

 
Artikel 5. Ouderbijdrage 

1. De volgende personen zijn een ouderbijdrage verschuldigd in de kosten van de aan een 
jeugdige geboden jeugdhulp, voor zover deze jeugdhulp verblijf buiten het gezin inhoudt, of in 
de kosten van verblijf in een justitiële jeugdinrichting van een jeugdige die met toepassing van 
artikel 265b, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aldaar is geplaatst: 

a. de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen, en 

b. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een jeugdige. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/geldigheidsdatum_09-12-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel17/Afdeling1/Artikel394/geldigheidsdatum_09-12-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel17/Afdeling1/Artikel394/geldigheidsdatum_09-12-2014


Indien ten aanzien van een jeugdige meer dan één van de in het eerste lid, onderdelen a en b,         
genoemde personen de ouderbijdrage is verschuldigd, is ieder der bijdrageplichtigen de ouderbijdrage 
verschuldigd, met dien verstande dat indien de een heeft betaald, de ander is bevrijd 

Artikel 6. Geen ouderbijdrage verschuldigd 

1. In afwijking van artikel 5 is in ieder geval geen ouderbijdrage verschuldigd indien: 

a. de jeugdige met het oog op adoptie niet meer door zijn ouders wordt 
verzorgd en opgevoed; 

b. de ouders van het gezag over de jeugdige zijn ontheven of ontzet, of 

c. het verblijf en de verzorging worden aangeboden in een acute noodsituatie, 
voor de duur van ten hoogste zes weken. 

d. aan een jeugdige nog jeugdhulp wordt geboden als bedoeld in artikel 8.2.1, 
eerste lid, van de Jeugdwet, nadat bezwaar is gemaakt tegen het besluit tot 
verlening van deze jeugdhulp. Het college stelt het bestuursorgaan dat met 
de inning is belast onverwijld in kennis van het bezwaar. Het voorgaande is 
niet van toepassing indien het een jeugdige betreft ten aanzien van wie een 
kinderbeschermingsmaatregel is getroffen die tot verlening van zodanige 
jeugdhulp strekt of die deze noodzakelijk maakt.  

2. Geen ouderbijdrage is verschuldigd door de ouder of stiefouder ten aanzien van wie de rechter op 
de voet van de artikelen 406 en 407 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of van artikel 822, eerste 
lid, onder c, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bedrag heeft bepaald dat hij 
periodiek moet betalen ter voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kind of 
stiefkind.  
 
Artikel 7. Hoogte ouderbijdrage    
1. De hoogte van de ouderbijdrage is:  
a. indien het verblijf gedurende het etmaal betreft:  
 
1°. van een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 73,75 per maand;  
2°. van een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 101,41 per maand;  
3°. van een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 129,06 per maand;  
 
b. indien het verblijf gedurende een deel van een etmaal betreft: de helft van het voor de jeugdige 
ingevolge het eerste lid geldende bedrag per maand.  
 
2. De bedragen, genoemd in het eerste lid, onder a, worden periodiek aangepast aan de ontwikkeling 
van de consumentenprijsindex.  
 
Artikel 8: Inwerkingtreding      
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 
 
 
Artikel 9: Citeertitel  
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels Jeugdhulp Bloemendaal 2015’ 
 
 
Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Bloemendaal d.d. 16 
december 2014  



 
 



 

 


