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Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Hengelo 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; 
 
gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Hengelo 2015, 2e wijziging nummer 
2231389; 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 4:81 en 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
gezien het advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 30 maart 2018; 
 
b e s l u i t  
 
vast te stellen Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Hengelo. 

HOOFDSTUK 1  ALGEMEEN 
 

Artikel 1  Begripsbepalingen  

a. Besluit: het Besluit Jeugdwet. 
b. Crisisinterventie: het inschatten van de ernst van de crisis en het nemen van 

maatregelen om de crisis te stabiliseren. 
c. Huisgenoot: de persoon, die onderdeel uitmaakt van de leefeenheid waar de 

jeugdige ook toe kan worden gerekend.  
d. Leefeenheid: geheel aan personen, daaronder begrepen de ouder(s), broer(s) ,  

zus(sen) en/of huisgenoot, waarmee de jeugdige op hetzelfde adres woonachtig 
is, anders dan in een commerciële huurders- of kostgangersrelatie. 

e. Overbelasting: een verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast 
waardoor fysieke en/of psychische klachten ontstaan.   

f. Pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1. van de wet, zijnde 
een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in 
staat stelt de jeugdhulp die in de vorm van individuele voorziening is toegekend, 
van derden te betrekken. 

g. Spoedeisende hulp: de ingezette hulp na een crisisinterventie.  
h. Verordening: de Verordening jeugdhulp gemeente Hengelo 2015, 2e wijziging. 
i. Wet: Jeugdwet. 

HOOFDSTUK 2 NADERE UITWERKING INDIVIDUELE VOORZIENING 

 

Paragraaf 2.1 Eigen mogelijkheden jeugdige en/of ouders 
 
Artikel 2.1.1.  Eigen kracht 

Onder eigen kracht, zoals vermeld in artikel 3.1 lid 1 onder a van de verordening wordt 
verstaan datgene wat binnen het vermogen van de jeugdige en/of zijn ouders ligt om zelf 
tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of participatie te komen. De jeugdige en/of zijn 
ouders moet  zich in hoge mate inspannen om dát aan te wenden wat binnen zijn eigen 
bereik ligt om in zijn behoefte aan ondersteuning te voorzien. 
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Artikel 2.1.2.  Gebruikelijke hulp 

1. Onder gebruikelijke hulp waarop gedoeld wordt in artikel 3.1 lid 1 onder a van de 
verordening wordt verstaan de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, 
inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te 
bieden, omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die 
grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van 
dat huishouden. 

2. Bij gebruikelijke hulp wordt gekeken naar wat aan tijdsbesteding bij die activiteit 
bij een gezond kind c.q. kind zonder beperkingen van dezelfde leeftijdscategorie 
hoort. Deze tijdsbesteding per leeftijdscategorie is opgenomen in bijlage 1. 
Wanneer de hulp aan de jeugdige de tijdsbesteding in bijlage 1 voor dezelfde 
leeftijdscategorie overschrijdt, is er geen sprake van gebruikelijke hulp.  

3. Bij het oordeel of gebruikelijke hulp kan worden gevergd houdt het college in 
ieder geval rekening met: 

a. de omvang van de ondersteuningsbehoefte; 
b. de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdige; 
c. de leerbaarheid van de jeugdige en/of huisgenoten van wie gebruikelijke hulp kan 

worden gevergd; 
d. de omstandigheid dat een huisgenoot regelmatig niet aanwezig is vanwege 

activiteiten elders met een verplichtend karakter. 
4. In geval de jeugdige een zeer korte, bekende levensverwachting heeft, kan ter 

ontlasting van de leefeenheid van de jeugdige en/of ouders afgeweken worden 
van de gebruikelijke zorg. 

 
Artikel 2.1.3.  Uitzonderingen op het bieden van gebruikelijke hulp 

1. Voor zover een ouder, volwassen broer/zus en/of elke andere volwassen 
huisgenoot geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis/vaardigheden mist om 
gebruikelijke hulp voor de jeugdige uit te voeren en deze vaardigheden niet kan 
aanleren, wordt van hen geen bijdrage verwacht. Er is sprake van een 

geobjectiveerde beperking als er op medische gronden, naar objectieve 
maatstaven gemeten, sprake is van beperkingen waardoor langdurig geen hulp 
kan worden verleend aan cliënt. De reden dat de  ouder, volwassen broer/zus 
en/of elke andere volwassen huisgenoot  de vaardigheden niet kan aanleren, 
moet worden gemotiveerd. 

2. Voor zover een ouder, volwassen broer/zus en/of andere volwassen huisgenoot 
overbelast is of dreigt te raken, wordt van hem beperkt gebruikelijke hulp 
verwacht, totdat deze dreigende overbelasting is opgeheven. 
 

Artikel 2.1.4. Andere personen 

1. Onder ‘andere personen uit zijn naaste omgeving’ zoals bedoeld in artikel 3.1. lid 
1 sub a van de verordening wordt verstaan de mantelzorgers en de personen uit 
het sociale netwerk. 

2. Onder mantelzorg wordt verstaan de zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt geboden aan de jeugdige, door personen uit diens 
directe omgeving waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale 
relatie. 

3. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur en/of 
intensiteit aanmerkelijk overschreden. 

4. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de 
mantelzorger bereid en in staat geacht mag worden deze zorg te leveren. 

5. Bij mantelzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
1. Interne mantelzorg: extra zorg verleend door huisgenoten, medebewoners 

van dezelfde woning; 
2. Externe mantelzorg: extra zorg wordt verleend door mensen die geen deel 

uitmaken van de leefeenheid van de hulpvrager. 
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 6. Onder het sociaal netwerk wordt verstaan de personen uit de huiselijke kring of 
andere personen met wie de jeugdige en/of zijn ouders een sociale relatie 
onderhoudt. 

Paragraaf 2.2. Overige voorzieningen en andere voorzieningen 
 
Artikel 2.2.1.  Overige voorzieningen en andere voorzieningen 

1. Onder een overige voorziening als bedoeld onder artikel 3.1. lid 1 onder b van de 
verordening wordt verstaan een voorziening die wordt geleverd op basis van 
directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle en 
adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een jeugdige ondervindt. 

2. Onder een andere voorziening als bedoeld in artikel 3.1. lid 1 sub c van de 
verordening wordt verstaan een voorziening anders dan in het kader van de 
Jeugdwet op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of 
werk en inkomen. 

3. Een overige voorziening of een andere voorziening is een voorliggende 
voorziening waarvan gebruik moet worden gemaakt als deze voorhanden is en in 
redelijkheid een oplossing biedt voor de hulpvraag van de jeugdige. 

HOOFDSTUK 3 PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

 

Artikel 3.1.  Verplichtingen en kwaliteitseisen 

1. De ondersteuning die de jeugdige en/of zijn ouders met het pgb wenst in te kopen 
moet naar het oordeel van het college van voldoende kwaliteit zijn en in 
voldoende mate bijdragen aan het bereiken van het in het ondersteuningsplan 
opgenomen beoogde resultaat. 

2. De jeugdige moet naar het oordeel van het college in staat zijn de aan het pgb 
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.  

3. Indien de jeugdige zich laat vertegenwoordigen geldt het volgende: de 
persoon/organisatie die de jeugdige vertegenwoordigt is niet tevens uitvoerder 
van de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht, tenzij dit, gezien de 
situatie van de jeugdige, de aard van de ingekochte ondersteuning en de 
waarborgen waarmee een verantwoorde besteding van het pgb is omgeven, naar 
het oordeel van het college aanvaardbaar is. 

4. De jeugdige aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend voor een 
voorziening in de vorm van dienstverlening, sluit met de aanbieder een 
zorgovereenkomst conform de verplichte modelzorgovereenkomst SVB, waarin 
onder andere afspraken zijn opgenomen over de wijze van declareren. Een 
declaratie van een aanbieder bevat in ieder geval: 
a. een overzicht van de dagen waarop is gewerkt; 
b. het uurtarief; 
c. het Burgerservicenummer en de naam en het adres van de jeugdige; 
d. het nummer waarmee die aanbieder staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. 
Hiernaast wordt de declaratie door de aanbieder ondertekend. 

5. Het college kan andere eisen stellen aan de in lid 4 bedoelde zorgovereenkomst 
indien het persoonsgebonden budget wordt besteed aan een persoon uit het 
sociale netwerk van de jeugdige of aan een persoon die niet als beroepskracht 
wordt aangemerkt. 

6. In de zorgovereenkomst, als bedoeld in het vierde lid, sluit de aanbieder zich aan 
bij de afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan over de kwaliteit en 
het resultaat van de ondersteuning en de kwaliteitseisen zoals opgenomen in 
artikel 5.1.1. van de verordening Jeugdhulp. 

7. Een jeugdige aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt kan de 
ondersteuning onder de volgende voorwaarden betrekken van een 
persoon die behoort tot het sociaal netwerk: 
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a. als de dienstverlening zorg omvat waarvoor krachtens landelijk geldende 
kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is, beschikt de persoon over de 
desbetreffende kwalificatie;  

b. deze persoon heeft niet aangegeven dat de ondersteuning aan de jeugdige hem 
te zwaar valt. 

8. In de beschikking kunnen nadere (aanvullende) voorwaarden opgenomen worden. 
 
Artikel 3.2.  Combinatie van voorzieningen 

Betreft de (aan)melding meerdere voorzieningen dan heeft de jeugdige en/of ouders de 
keuze om de voorzieningen gedeeltelijk in de vorm van een pgb en gedeeltelijk in natura 
aan te vragen.  

HOOFDSTUK  4 OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 4.1. Intrekken oude regeling, inwerkingtreding en citeertitel 

 

1. Deze beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Hengelo, 2e wijziging in werking treedt. 

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Jeugdhulp”. 
3. Het Besluit Jeugdhulp gemeente Hengelo wordt ingetrokken op het tijdstip dat de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Hengelo, 2e wijziging in werking treedt.  
 
 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris,   de burgemeester, 
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Bijlage I  

 

Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met 

een normaal ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind: 

 
Kinderen van 0 tot 3 jaar 

• hebben bij alle activiteiten verzorging van een ouder nodig; 
• ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig; 
• zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid; 
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 

Kinderen van 3 tot 5 jaar 

• kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte 
tijd op gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer); 

• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid; 
• kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen; 
• hebben hulp, toezicht, stimulans, zindelijkheidstraining en controle nodig bij de 

toiletgang; 
• hebben hulp, toezicht, stimulans en controle nodig bij aan- en uitkleden, eten en 

wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen; 
• hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding; 
• zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven; 
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 

Kinderen van 5 tot 12 jaar 

• kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend 
van 22 tot 25 uur/week; 

• kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand 
(bijv. kind kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis 
is); 

• hebben toezicht, stimulans en controle nodig en vanaf 6 jaar tot 12 jaar 
geleidelijk aan steeds minder hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging zoals 
het zich wassen en tanden poetsen; 

• hebben hulp nodig bij het gebruik van medicatie; 
• zijn overdag zindelijk, en ‘s nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig 

zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid; 
• hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en 

naar school, activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan; 
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 

veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 

Kinderen van 12 tot 18 jaar 

• hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen; 
• kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden; 
• kunnen vanaf 16 jaar een dag en/of een nacht alleen gelaten worden; 
• kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen; 
• hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig; 
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• hebben bij gebruik van medicatie tot hun 18e jaar toezicht, stimulans en 
controle nodig; 

• hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. 

huiswerk of het zelfstandig gaan wonen); 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid; 
• hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en 

sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt 
geboden. 
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Artikelsgewijze toelichting  
 

De toelichting volgt de artikelen in de beleidsregels. Deze toelichting kan bestaan uit een 
beschrijving van het doel of achtergrond van het artikel, een verwijzing naar de wettekst 
of een uitgebreidere beschrijving. Een aantal artikelen behoeft geen verdere toelichting. 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

Ad e Overbelasting: 
Bij overbelasting is sprake van een verstoring tussen draagkracht een draaglast.  
 
Factoren die van invloed zijn op de draagkracht zijn onder meer: 

� gezondheid en levensstijl; 
� hoe iemand in het leven staat (denkgewoonten); 
� biologische aanleg, de ene persoon kan van nature meer of minder stress aan dan 

de ander; 
� de steun die iemand krijgt uit de omgeving (familie, vrienden, enzovoort). 

 
Factoren die van invloed zijn op de draaglast zijn onder meer: 

� omvang en mate van (on)planbaarheid van zorgtaken; 
� ziektebeeld en prognose; 
� verplichtingen (werk, gezin en vrije tijd); 
� vervelende of ingrijpende levensgebeurtenissen; 
� problemen (thuis, financieel, zorg, enzovoort). 

 
Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen draagkracht en draaglast. Bij verstoring van 
het evenwicht kan de oplossing gevonden worden door de draagkracht te vergroten (o.a. 
meer steun, meer ontspannen en werken aan een betere conditie) of door de draaglast 
te verminderen (o.a. minder verplichtingen aangaan). 
 

Paragraaf 2.1. Eigen mogelijkheden van de jeugdige en/of ouders 

In deze paragraaf worden verschillende vormen van eigen kracht van een jeugdige en 
het gezin/omgeving waarin hij opgroeit uitgewerkt. Overheidsbemoeienis moet niet 
leiden tot zorgafhankelijkheid, maar die bemoeienis moet actief en maximaal bijdragen 
aan de eigen kracht van jongere, gezin en samenleving. 
 

Artikel 2.1.1 Eigen kracht 

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is het gebruik maken van de eigen kracht van de 
jeugdige, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden 
over hun leven. Onder eigen kracht wordt verstaan: het vermogen van de jeugdige en/of 
zijn ouders om zelf oplossingen te vinden voor hun eigen problemen en deze ook uit te 
voeren.  
 
Artikel 2.1.2. Gebruikelijke hulp 

 
Lid 1 en 2 
Het begrip gebruikelijke hulp kent de wet niet. In de beleidsregels is daarom invulling 
gegeven aan het begrip gebruikelijke hulp. Daarbij geldt het uitgangspunt dat ouders in 
eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen en naar eigen inzicht 
opvoeden van hun kinderen (zorgplicht). Gebruikelijke hulp is – per definitie – hulp 
waarop geen aanspraak bestaat vanuit de Jeugdwet. 
 
Onder gebruikelijke hulp wordt verstaan hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen 
in redelijkheid mag worden verwacht van de partners, ouders, inwonende kinderen of 
andere huisgenoten. In onze samenleving wordt het normaal geacht dat de ouders, 
kinderen of andere huisgenoten waar nodig en mogelijk hun rol nemen in het 
huishouden, zeker daar waar er sprake is van een kind met een beperkte 
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zelfredzaamheid. Onder huisgenoten wordt verstaan iedereen die in het huis woont, met 
uitzondering van diegene die een kamer of deel van het huis huurt.   
 
Er dient altijd te worden gekeken naar wat aan tijdsbesteding bij die activiteit bij een 
gezond kind gebruikelijk is (om dit te bepalen kan gebruik worden gemaakt van bijlage 
1). Bij uitval van één van de ouders dient de andere ouder de zorg voor de kinderen over 
te nemen. Waarbij van hen wordt verwacht dat zij maximaal zoeken naar eigen 
oplossingen: zorgverlof, mantelzorg en andere voorliggende voorzieningen. De zorgplicht 
vervalt niet bij echtscheiding of beëindigen van de relatie. 
 
Lid 3 
Het college houdt bij de beoordeling of sprake is van gebruikelijke hulp in ieder geval 
rekening met: 
• de omvang van de ondersteuningsbehoefte: 
De omvang van de ondersteuningsbehoefte kan divers van aard zijn. Zo kan de jeugdige 
zijn aangewezen op permanent toezicht, hetgeen zware eisen kan stellen aan de persoon 
van wie gebruikelijke hulp wordt gevergd. Daarnaast kan de totale omvang van de 
ondersteuningsbehoefte met zich meebrengen dat (deels) niet meer van gebruikelijke 
hulp kan worden gesproken. Dat deel kan daarom als boven-gebruikelijk worden 
aangemerkt, tenzij het uitstelbare ondersteuning betreft of bijvoorbeeld gebruik kan 
worden gemaakt van andere oplossingen. Is dat niet aan de orde, dan kan het college 
een individuele voorziening verlenen.  
• de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdige. 
• de leerbaarheid van de jeugdige en of huisgenoten: 
Het kan voorkomen dat er (tijdelijk) geen of minder gebruikelijke hulp kan worden 
gevergd. Een reden daarvoor kan zijn dat de huisgenoot niet weet op welke manier zij 
gebruikelijke hulp kan of moet verlenen, maar dat wel kan aanleren. Denk bijvoorbeeld 
aan situaties waarin men wordt geconfronteerd met een ondersteuningsbehoefte van de 
jeugdige door niet eerder aanwezige beperkingen. Het college kan dan tijdelijk een 
individuele voorziening inzetten om de gebruikelijke hulp aan te leren. De ondersteuning 
is dan ook gericht op het in staat stellen om te gaan met (de gevolgen van) de 
beperkingen van de jeugdige. 
• niet aanwezig zijn van huisgenoot: 
De afwezigheid van de huisgenoot moet een verplichtend karakter hebben en inherent 
zijn aan diens werk; denk hierbij aan offshore werk, internationaal vrachtverkeer en werk 
in het buitenland. Wanneer iemand bijvoorbeeld aaneengesloten perioden van tenminste 
zeven etmalen van huis is, is er in die periode feitelijk sprake van een 
éénpersoonshuishouden en kan in die perioden geen gebruikelijke hulp worden geleverd. 
 
Lid 4 
Wanneer de jeugdige een zeer korte levensverwachting heeft (terminaal = maximaal 3 
maanden, uitgesproken door een arts), kan ter ontlasting van de leefeenheid afgeweken 
worden van de norm van gebruikelijke hulp.  
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Artikel 2.1.3. Uitzonderingen op het bieden van gebruikelijke hulp 

 
Afhankelijk van de individuele situaties kan hulp, die naar algemeen aanvaarde 
maatstaven als gebruikelijke hulp kan worden beschouwd, toch niet gebruikelijk zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer: 

• uit onderzoek blijkt dat een ouder of huisgenoot aantoonbare beperkingen heeft 
op grond van een aandoening, handicap of probleem, of dat deze 
kennis/vaardigheden mist en deze ook niet kan aanleren, waardoor redelijkerwijs 
de taken niet overgenomen kunnen worden (lid 1). Bij de component “niet-
kunnen aanleren” wordt niet meegewogen of iemand niet gewend is deze taken 
uit te voeren.  

• uit onderzoek blijkt dat een ouder of huisgenoot overbelast is of dreigt te raken 
(lid 2). Overbelasting wijst op een verstoring van het evenwicht tussen 
draagkracht en draaglast waardoor fysieke en/of psychische klachten ontstaan. 
Naast de aard en ernst van de overbelasting moet ook onderzocht worden of deze 
komt doordat er iets met de ouder of huisgenoot zelf aan de hand is (draagkracht 
vermindering) en/of dat deze gevolg is van de ernst van de ziekte van het kind 
(draaglast verhoging).  

Om vast te stellen of er sprake is van overbelasting, kan het opnemen van contact met 
de huisarts over de ouder, partner of huisgenoot helpen om een oordeel te vormen. 
Soms is het duidelijk dat de ouder, partner of huisgenoot overbelast is, maar soms ook 
niet. Er bestaat niet één, simpel af te nemen test, die hierover direct uitsluitsel geeft. Wel 
gebruiken behandelaars en hulpverleners vragenlijsten waarmee overbelasting (mede) 
onderbouwd kan worden. 
 
Mogelijke symptomen van overbelasting kunnen zijn: 

� Gespannen spieren, vaak in schoudergordel en rug 
� Hoge bloeddruk 
� Gewrichtspijn 
� Gevoelens van slapte 
� Slapeloosheid 
� Migraine, duizeligheid 
� Spierkrampen 
� Verminderde weerstand, ziektegevoeligheid 
� Opvliegingen 
� Ademnood en gevoelens van beklemming op de borst 
� Plotseling hevig zweten 
� Gevoelens van beklemming in de hals 
� Spiertrekkingen in het gezicht 
� Verhoogde algemene prikkelbaarheid, boosheid, (verbale) agressie, zwijgen 
� Ongeduld 
� Vaak huilen 
� Neerslachtigheid 
� Isolering 
� Verbittering 
� Concentratieproblemen 
� Dwangmatig denken, niet meer kunnen stoppen 
� Rusteloosheid 
� Perfectionisme 
� Geen beslissingen kunnen nemen 
� Denkblokkades 

 
Artikel 2.1.4. Andere personen 

 
Lid 2  
Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. 
Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met die persoon.  
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Lid 3 
Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke hulp die mensen elkaar geven. 
 
Lid 3 
Mantelzorg wordt vrijwillig geboden en is daarmee niet af te dwingen. 
 
Lid 4 
Mantelzorg kan worden geboden door: 

• interne mantelzorgers (hulp gegeven door gezinsleden en/of huisgenoten); 
• externe mantelzorgers (hulp gegeven door familieleden, vrienden, buren en 

bekenden).  
 
Lid 5 
Het gaat hier om personen met wie de jeugdige een sociale relatie onderhoudt. Dit zijn 
bijvoorbeeld de broers, zussen, vrienden, familie, kennissen, collega’s, buren en 
vrijwilligers.  
 
Artikel 2.2.1. Overige voorzieningen en andere voorzieningen 

Overige voorzieningen kenmerken zich doordat zij vrij toegankelijk zijn. Dat wil zeggen: 
Hier kan de jeugdige met een ondersteuningsbehoefte gebruik van maken zonder dat een 
diepgaand onderzoek naar de persoonskenmerken, behoeften en mogelijkheden van de 
gebruiker heeft plaatsgevonden. Aan de toelating tot een overige voorziening gaat géén 
beschikking van de gemeente vooraf. De voorziening kan toegankelijk zijn voor de hele 
bevolking of voor specifieke groepen (bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie). 
 
Andere voorzieningen zijn voorzieningen die niet onder de Jeugdwet vallen op het gebied 
van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen. 
 
Artikel 3.1 Verplichtingen en kwaliteitseisen 

 
Lid 1 
De ondersteuning die de jeugdige en/of zijn ouders met een pgb wensen in te kopen 
moeten veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn en bijdragen aan het behalen van het 
beoogde resultaat.  
 
Lid 2 
De jeugdige en/of zijn ouders moeten, al dan niet met ondersteuning, in staat zijn om de 
aan het pgb verbonden taken uit te voeren. De inzet van een pgb vereist in ieder geval 
inzicht en verantwoordelijkheid op meerdere gebieden. 
Dit wil zeggen: 
- hij kan de administratieve verantwoordelijkheden aan; 
- hij kan bepalen wat hij nodig heeft; 
- hij kan de door hem ingeschakelde personen aansturen.  
 
Lid 3 
De jeugdige en/of zijn ouders kunnen zich bij een pgb ook laten vertegenwoordigen door 
een persoon/organisatie. Het college stelt hierbij de eis dat deze persoon of organisatie 
niet zelf de ondersteuning mag leveren. Het college kan hiervan afwijken. 
 
De budgethouder kan een professional van een organisatie die tegelijk de leverancier is 
van de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht, niet machtigen voor het 
aanvragen en beheren van het pgb. Hierdoor wordt immers een objectieve beoordeling 
van wat noodzakelijk is voor de jeugdige en de aansturing van de werkzaamheden 
bemoeilijkt. Dit kan ten koste gaan van het bereiken van de gewenste resultaten. 
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Als een jeugdige en/of zijn ouders het pgb in de informele sfeer besteden, bijvoorbeeld 
doordat hiermee een familielid of kennis wordt betaald, is eveneens het uitgangspunt dat 
geen belangenverstrengeling mag ontstaan doordat deze informele hulp twee taken in 
zich verenigt, namelijk van zorgverlener en beheerder van het pgb. Hierdoor wordt 
immers een objectieve beoordeling van wat noodzakelijk is voor de jeugdige, maar 
bijvoorbeeld ook de aansturing van de werkzaamheden bemoeilijkt. Dit kan ten koste 
gaan van het bereiken van de gewenste resultaten. 
 
In sommige situaties is deze dubbelrol echter wel gewenst en mogelijk. Te denken valt 
aan de situatie dat de ouder het pgb van een kind beheert en tevens (een deel van) de 
ondersteuning levert. 
 
Als de budgethouder wil kiezen voor deze dubbelrol van de informele zorgverlener, is dit 
mogelijk als duidelijk is dat: 

- jeugdige geen andere keuze kan of wil maken; 
- de kwaliteit van de verleende ondersteuning voldoende gewaarborgd is; 
- het beheer van het pgb voldoende gewaarborgd is. 

 
Dit moet blijken uit het gesprek dat hierover wordt gevoerd. Ook kunnen de ervaringen 
die er vanuit het verleden eventueel al met ondersteuning en pgb-beheer zijn, hierbij een 
rol spelen. 
 
Omdat de combinatie van pgb-beheerder en uitvoerder van ondersteuning kwetsbaarder 
is, kan ervoor gekozen worden de indicatieduur te beperken of om frequenter tussentijds 
te onderzoeken hoe de ondersteuning en het beheer van het pgb verloopt. 
 
Lid 4 
In lid 4 wordt aangegeven dat de jeugdige en/of zijn ouders met de aanbieder altijd een 
zorgovereenkomst sluiten waarin onder andere de wijze van declareren is opgenomen. 
De jeugdige en/of zijn ouders moeten hiervoor de modelovereenkomst van de SVB 
gebruiken. In deze modelovereenkomst is ook een derdenbeding opgenomen dat er voor 
zorgt dat de gemeente onder voorwaarden ook rechtstreeks pgb-middelen terug kan 
vorderen bij de zorgaanbieder in geval van fraude. Daarnaast wordt een koppeling 
gemaakt met de budgetplan pgb Jeugd en Gezin, waardoor getoetst kan worden of de 
besteding van het pgb doelmatig en kwalitatief is. 
 
Lid 5 
Soms is het noodzakelijk dat het college andere eisen kan stellen. Denk hierbij aan de 
situatie dat de ondersteuning wordt verleend door een persoon uit het sociale netwerk. 
Deze persoon staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op grond van dit 
artikel heeft het college nu de mogelijkheid om andere eisen te stellen aan de 
zorgovereenkomst.  
 
Lid 6 
In de zorgovereenkomst staan de afspraken tussen de jeugdige en/of zijn ouders en de 
zorgaanbieder. Hiermee is duidelijk wat de rechten en plichten van beide partijen zijn. 
Voorwaarde voor betaling van het persoonsgebonden budget is dat een 
zorgovereenkomst wordt overlegd die voldoet aan de eisen van de SVB waaruit duidelijk 
blijkt welke prestatie de hulpbiedende instantie of persoon gaat leveren en tegen welke 
vergoeding gedurende de looptijd van het persoonsgebonden budget. 
 
Lid 7 
Lid 7 benadrukt dat de hulp vanuit het sociale netwerk niet tot overbelasting mag leiden 
van betreffende persoon.  
 
Lid 8 
Dit lid behoeft geen verdere toelichting. 
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Artikel 3.2 Combinatie van voorzieningen 

Als de (aan)melding betrekking heeft op meerdere voorzieningen, dan heeft de cliënt de 
keuze om een deel van de voorzieningen in de vorm van een pgb aan te vragen en het 
overige in de vorm van zorg in natura.  
 
Artikel 4.1 Intrekken oude regeling, inwerkingtreding en citeertitel 

 
Lid 1 bepaalt de inwerkingtreding van de beleidsregels. 
 
Lid 2 legt vast hoe de beleidsregels moeten worden aangehaald. 
 
In lid 3 worden de huidige beleidsregels ingetrokken. De beleidsregels worden 
ingetrokken op het moment dat de Verordening Jeugdhulp, 2e wijziging in werking treedt.  


