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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

gelet op de artikelen 3, 11 en 16 van de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 (hierna: 

‘Verordening’); 

 

overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ten aanzien van de vormen van jeugdhulp, 

regels voor pgb en inspraak en medezeggenschap; 

 

besluit vast te stellen: 

 

Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 
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Artikel 1. Vormen van Jeugdhulp 

1. Overige voorzieningen 

De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar: 

 Algemene preventie 

 Gerichte preventie 

 Lichte ondersteuning 

2. Individuele voorzieningen 

De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar: 

 Behandeling & Hulp 

 Begeleiding 

 JeugdzorgPlus 

 Pleegzorg 

 Zeer specialistische functies 

 Vervoer (alleen in combinatie met een andere individuele voorziening) 

 

Artikel 2. Wijze van verstrekking pgb 

1. Een individuele voorziening kan volgens de Jeugdwet in de vorm van zorg in natura (ZIN) of een 

persoonsgebonden budget (pgb) worden verstrekt. 

2. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden 

budget vindt slechts plaats op verzoek van de aanvrager. 

3. De hoogte van een pgb: 

a. wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat 

besteden;  

b. is toereikend om veilige, effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen en; 

c. bedraagt niet meer dan het maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie 

goedkoopst adequate individuele voorziening in natura. 

4. De hoogte van een pgb voor jeugdhulp wordt bepaald per uur, per resultaat of per dag(deel) op 

basis van het basistarief dat door de gemeente bij de inkoop van jeugdhulp is vastgesteld voor de 

betreffende soort begeleiding per uur, per resultaat of per dag(deel) in natura. Afhankelijk van de 

uitvoerder van de begeleiding worden de volgende percentages van dit basistarief gehanteerd: 

a. 90 % van het ZIN-tarief indien jeugdhulp wordt ingekocht bij een formele aanbieder; 

b. maximaal het op grond van de Wet langdurige zorg geldende uurtarief voor hulp van niet-

professionele zorgverleners of 50% van het ZIN-tarief per dag(deel) indien jeugdhulp wordt 

ingekocht bij een informele ‘aanbieder’. 

5. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden 

budget vindt niet plaats als het vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het 

omgaan met een persoonsgebonden budget. 
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Tarieven pgb jeugd 2015 

PGB tarieven Jeugd tov 

ZIN 

 versie 12 maart 

2015 

  

Deze lijst is niet uitputtend. Het bevat enkel de producten waarvoor pgb het meest zal worden 

ingezet. 

 

       

i-code Productgroep oud Productgroep nieuw eenheid Tarief 

ZIN 

pgb 

formeel 

90% ZIN 

pgb 

informeel 

maximaal 

€20 per 

uur of 

50% ZIN 

per 

dag(deel) 

32T04 Ambulant Jeugd 

(AWBZ) 

(behandeling en 

hulp) 

Ambulante behandeling 

voor kinderen met een 

beperking (op locatie van 

aanbieder) 

        

32400   H325 Behandeling basis 

jlvg (p/u.) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

32401   H328 Behandeling basis 

som, pg, vg, lg (p/u.) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

32402   H329 Behandeling 

gedragswetenschapper 

(p/u) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

32403   H330 Behandeling 

paramedisch (p/u) 

uur € 49,75 € 44,78 € 20,00 

32404   H331 Behandeling 

Famillies First (j)lvg (p/u) 

uur € 97,96 € 88,16 € 20,00 

32405   H334 Behandeling IOG 

(j)lvg (p/u) 

uur € 85,14 € 76,63 € 20,00 

32T05 Ambulant Jeugd 

(AWBZ) 

(begeleiding) 

Ambulante begeleiding 

voor kinderen met een 

beperking (op locatie van 

aanbieder) 

        

32500   H126 Persoonlijke 

verzorging (p/u.) 

uur € 41,11 € 37,00 € 20,00 

32501   H127 Persoonlijke 

verzorging extra (p/u.) 

uur € 44,03 € 39,63 € 20,00 

32502   H150 Begeleiding extra 

(p/u.) 

uur € 47,46 € 42,71 € 20,00 

32503   H152 Begeleiding 

speciaal 1 ( nah) (p/u.) 

uur € 72,47 € 65,22 € 20,00 

32504   H153 Gespecialiseerde 

begeleiding (psy) (p/u) 

uur € 77,10 € 69,39 € 20,00 
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32505   H300 Begeleiding uur € 44,31 € 39,88 € 20,00 

32506   H301 Begeleiding zg 

visueel 

uur € 80,56 € 72,50 € 20,00 

32507   H302 Begeleiding 

speciaal 2 (zg) visueel 

uur € 99,06 € 89,15 € 20,00 

32508   H303 Begeleiding zg 

auditief 

uur € 67,30 € 60,57 € 20,00 

32509   H304 Begeleiding 

speciaal 2 (zg) auditief 

uur € 85,74 € 77,17 € 20,00 

32510   H305 Begeleiding zorg 

op afstand aanvullend 

uur € 44,31 € 39,88 € 20,00 

32T06 Ambulant Jeugd 

(AWBZ) 

(begeleiding) 

Verblijf voor kinderen 

met een beperking 

(verblijf niet verzilverd, 

jeugdhulp op locatie van 

aanbieder) 

        

32600   Z414 ZZP 1VG excl. DB dag € 53,70 € 48,33 € 26,85 

32601   Z424 ZZP 2VG excl. DB dag € 67,54 € 60,79 € 33,77 

32602   Z430 ZZP 3VG excl. BH 

excl. DB 

dag € 79,26 € 71,33 € 39,63 

32603   Z415 ZZP 1VG incl. DB dag € 82,38 € 74,14 € 41,19 

32604   Z425 ZZP 2VG incl. DB dag € 96,22 € 86,60 € 48,11 

32605   Z431 ZZP 3VG excl. BH 

incl. DB 

dag € 107,94 € 97,15 € 53,97 

32606   Z432 ZZP 3VG incl. BH 

excl. DB 

dag € 92,12 € 82,91 € 46,06 

32607   Z433 ZZP 3VG incl. BH 

incl. DB 

dag € 120,80 € 108,72 € 60,40 

33T02 Dagbehandeling/be

geleiding groep 

(AWBZ) 

Dagbehandeling 

/begeleiding groep voor 

kinderen met een 

beperking (daghulp op 

locatie aanbieder) 

        

33200   H814 Dagactiviteit VG 

kind licht 

dagdeel € 38,98 € 35,08 € 19,49 

33201   H815 Dagactiviteit VG 

kind midden 

dagdeel € 50,96 € 45,86 € 25,48 

33202   H816 Dagactiviteit VG 

kind zwaar 

dagdeel € 82,21 € 73,99 € 41,11 

33203   H820 Dagbehandeling 

VG kind midden 

dagdeel € 65,49 € 58,94 € 32,75 
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33204   H834 Dagactiviteit LG 

kind licht 

dagdeel € 43,72 € 39,35 € 21,86 

33205   H835 Dagactiviteit LG 

kind midden 

dagdeel € 52,66 € 47,39 € 26,33 

33206   H836 Dagactiviteit LG 

kind zwaar 

dagdeel € 65,98 € 59,38 € 32,99 

33207   H854 Dagactiviteit ZG 

kind auditief licht 

dagdeel € 47,74 € 42,97 € 23,87 

33208   H855 Dagactiviteit ZG 

kind auditief midden 

dagdeel € 60,25 € 54,23 € 30,13 

33209   H856 Dagactiviteit ZG 

kind auditief zwaar 

dagdeel € 76,26 € 68,63 € 38,13 

33210   H874 Dagactiviteit ZG 

kind visueel licht 

dagdeel € 38,24 € 34,42 € 19,12 

33211   H875 Dagactiviteit ZG 

kind visueel midden 

dagdeel € 46,30 € 41,67 € 23,15 

33212   H876 Dagactiviteit ZG 

kind visueel zwaar 

dagdeel € 59,67 € 53,70 € 29,84 

33213   H891 Dagactiviteit JLVG dagdeel € 102,69 € 92,42 € 51,35 

33214   H896 P/dag vervoer 

dagbest./dagbeh. Kind 

extramuraal 

aanw. 

per dag 

€ 20,00 € 18,00 € 10,00 

33215   H940 Toeslag kind 

dagbesteding VG licht 

dagdeel € 16,66 € 14,99 € 8,33 

33216   H960 Toeslag kind 

dagbesteding ZG auditief 

licht 

dagdeel € 16,66 € 14,99 € 8,33 

33217   H970 Toeslag kind 

dagbesteding ZG visueel 

licht 

dagdeel € 16,66 € 14,99 € 8,33 

33218   H997 Dagactiviteiten 

GGZ-LZA 

uur € 8,86 € 7,97 € 4,43 

34T04 Ambulant Jeugd 

(AWBZ) 

(behandeling en 

hulp) 

Ambulante behandeling 

voor kinderen met een 

beperking (in het 

netwerk)   

        

34400   H325 Behandeling basis 

jlvg (p/u.) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

34401   H328 Behandeling basis 

som, pg, vg, lg (p/u.) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

34402   H329 Behandeling 

gedragswetenschapper 

(p/u) 

uur € 93,61 € 84,25 € 20,00 

34403   H330 Behandeling 

paramedisch (p/u) 

uur € 49,75 € 44,78 € 20,00 
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34404   H331 Behandeling 

Famillies First (j)lvg (p/u) 

uur € 97,96 € 88,16 € 20,00 

34405   H334 Behandeling IOG 

(j)lvg (p/u) 

uur € 85,14 € 76,63 € 20,00 

34T05 Ambulant jeugd 

(AWBZ) 

(begeleiding) 

Ambulante begeleiding 

voor kinderen met een 

beperking (in het 

netwerk)   

        

34500   H126 Persoonlijke 

verzorging (p/u.) 

uur € 41,11 € 37,00 € 20,00 

34501   H127 Persoonlijke 

verzorging extra (p/u.) 

uur € 44,03 € 39,63 € 20,00 

34502   H132 Nachtverzorging 

(p/clt.p/dg.dl.) 

dagdeel € 38,23 € 34,41 € 19,12 

34503   H150 Begeleiding extra 

(p/u.) 

uur € 47,46 € 42,71 € 20,00 

34504   H152 Begeleiding 

speciaal 1 ( nah) (p/u.) 

uur € 72,47 € 65,22 € 20,00 

34505   H153 Gespecialiseerde 

begeleiding (psy) (p/u) 

uur € 77,10 € 69,39 € 20,00 

34506   H300 Begeleiding uur € 44,31 € 39,88 € 20,00 

34507   H301 Begeleiding zg 

visueel 

uur € 80,56 € 72,50 € 20,00 

34508   H302 Begeleiding 

speciaal 2 (zg) visueel 

uur € 99,06 € 89,15 € 20,00 

34509   H303 Begeleiding zg 

auditief 

uur € 67,30 € 60,57 € 20,00 

34510   H304 Begeleiding 

speciaal 2 (zg) auditief 

uur € 85,74 € 77,17 € 20,00 

34511   H305 Begeleiding zorg 

op afstand aanvullend 

uur € 44,31 € 39,88 € 20,00 

34T07 Volledig pakket 

thuis (AWBZ) 

Volledig pakket thuis 

voor kinderen met een 

beperking (in het 

netwerk)   

        

34700   V373 Per dag VPT GGZ 

K/J incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 263,49 € 237,14 € 131,75 

34701   Per dag VPT 1VG 

excl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 51,50 € 46,35 € 25,75 

34702   V424 Per dag VPT 2VG 

excl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 64,55 € 58,10 € 32,28 
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34703   V430 Per dag VPT 3VG 

excl.BH excl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 75,59 € 68,03 € 37,80 

34704   V415 Per dag VPT 1VG 

incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 80,26 € 72,23 € 40,13 

34705   V425 Per dag VPT 2VG 

incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 93,30 € 83,97 € 46,65 

34706   V431 Per dag VPT 3VG 

excl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 104,36 € 93,92 € 52,18 

34707   V432 Per dag VPT 3VG 

incl.BH excl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 82,71 € 74,44 € 41,36 

34708   V433 Per dag VPT 3VG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 111,48 € 100,33 € 55,74 

34709   V513 Per dag VPT 1LVG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 103,22 € 92,90 € 51,61 

34710   V523 Per dag VPT 2LVG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 134,20 € 120,78 € 67,10 

34711   V533 Per dag VPT 3LVG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 166,41 € 149,77 € 83,21 

34712   V543 Per dag VPT 4LVG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 197,17 € 177,45 € 98,59 

34713   V553 Per dag VPT 5LVG 

incl.BH incl.DB 

totaalw

aarde 

per dag 

€ 196,23 € 176,61 € 98,12 

 

 

Artikel 3. Inspraak en medezeggenschap 

1. Het college wijst het GezinsPanel aan als lokaal gremium voor cliënten en vertegenwoordigers 

van cliëntengroepen om hen de gelegenheid te geven voorstellen voor het beleid betreffende 

jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en 

beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de 

Verordening. 

2. Het in het eerste lid genoemde GezinsPanel komt gemiddeld twee tot vijf maal per jaar bijeen. 

3. Ingezetenen, zoals bedoeld in artikel 16, derde lid, van de Verordening, kunnen deelnemen aan 

het Gezinspanel. 

4. Het GezinsPanel kan onderwerpen aandragen voor de agenda. 

5. Het GezinsPanel wordt door het college voorzien van de voor een adequate deelname aan het 

overleg benodigde informatie en ondersteuning. 
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6. Het college wijst JIJ Utrecht aan als gremium om, vooralsnog gedurende 2015, invulling te 

geven aan medezeggenschap en zeggenschap van cliëntenraden binnen de zorginstellingen.   

 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 april 2015. 

 

 

De secretaris,       De burgemeester,  

 

 

………………….       ……………….. 
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Toelichting 
 

Artikel 1. Vormen van Jeugdhulp 

De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht organiseren de inkoop van de Jeugdhulp gezamenlijk via 

het traject Bestuurlijk Aanbesteden. Binnen dit traject moesten zorgvormen worden benoemd. Die 

zorgvormen zijn door de regionale werkgroep Inkoop vastgesteld en door elke gemeente overgenomen 

in het Besluit. Hiermee zorgen wij voor eenheid in de regio. 

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg is het vervoer van en naar jeugdhulp ook 

gedecentraliseerd naar gemeenten. Begin 2015 bleek op landelijk niveau dat het hierbij niet alleen gaat 

om vervoer van en naar AWBZ-zorg die al bij de gemeenten in beeld was, maar ook in het kader van 

vervoer van en naar jeugd-ggz aanbieders. ‘Vervoer’ is daarom toegevoegd aan de lijst van vormen van 

Jeugdhulp. 

Vervoer kan alleen worden toegekend in combinatie met een andere individuele vorm van jeugdhulp. 

Een jeugdige kan in aanmerking komen voor vervoer in combinatie met een andere individuele vorm 

van hulp. Vervoer naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden moet dan noodzakelijk zijn. De 

gemeente beslist hierover. De toe te kennen vormen van vergoeding gaan uit van maatwerk en zijn op 

volgorde van opschaling als volgt: 

1. Kilometervergoeding; 

2. Vergoeding op basis van openbaar vervoer (eventueel met begeleiding); 

3. Vergoeding op basis van aangepast vervoer (taxi). 

Voor de uitwerking van het vervoer van en naar instellingen voor jeugdhulp verwijzen we naar de 

Verordening Leerlingenvervoer Utrechtse Heuvelrug waarop dit is gebaseerd. 

 

Artikel 2. Wijze van verstrekking pgb 

Voor pgb’s 2014 die doorlopen in 2015 is het overgangsrecht van toepassing. De pgb houder heeft recht 

op continuering van zorg bij de bestaande zorgaanbieder gedurende de resterende indicatietermijn tot 

een maximum van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 januari 2016. Het overgangsrecht heeft geen betrekking op 

het overeengekomen tarief. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om het tarief aan te passen: 

1. Er is instemming van de budgethouder vereist; 

2. De bestaande zorg moet onder dit nieuwe tarief te leveren zijn. 

 

Het zal in de praktijk dus heel moeilijk zijn om wijzigingen door te voeren in de bestaande tarieven. Bij 

het aflopen van de resterende indicatietermijn vervallen bovengenoemde voorwaarden. Als cliënten 

een nieuw pgb ontvangen gelden voor hen de pgb-tarieven die in dit Besluit staan. De vóór 2015 

afgegeven indicaties voor jeugdhulp die doorlopen na 1 januari 2016, eindigen per 1 januari 2016 op 

grond van het overgangsrecht. De hulp/zorgvraag van deze cliënten zal voor 1 januari 2016 opnieuw 

moeten worden beoordeeld. Bij die beoordeling wordt uitgegaan van de pgb-tarieven die in dit Besluit 

staan. 

 

Er is een groot aantal producten Jeugd ingekocht voor 2015. Voor de producten die het meest in 

aanmerking komen voor pgb (voornamelijk oud-awbz) hebben we nieuwe tarieven berekend ten 

opzichte van de zorg in natura. Die tarieven staan in het overzicht bij artikel 2. 

 

We maken onderscheid tussen formele en informele aanbieders. Van formele hulp is sprake als de 

hulpverlener voldoet aan de volgende criteria: 

a. inschrijving in de Kamer van Koophandel;  

b. medewerkers hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag;  

c. minimaal twee werknemers in dienst;  
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d. voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor dat type hulpverlening;  

e. geen eerstegraads familie. 

Als niet aan één of meerdere van deze criteria wordt voldaan is er sprake van informele hulp. 

 

Een zelfstandig werkende hulp (zzp’er) heeft: 

a. een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;  

b. en VAR-WUO verklaring van de Belastingdienst. 

Als niet aan één of meerdere van deze criteria wordt voldaan is er sprake van informele hulp. 

 

Artikel 3. Inspraak en medezeggenschap 

Het GezinsPanel is voorjaar 2014 in het leven geroepen. Vooralsnog wordt het GezinsPanel aangemerkt 

als gremium voor inspraak en medezeggenschap. In de loop van 2015 wordt onderzocht of we inspraak 

en medezeggenschap op deze manier voortzetten of dat we overgaan tot een sociaal domein breed 

gremium. 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding  

Dit artikel spreekt voor zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


