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Nadere regel Jeugdhulp

Artikel 1 Vormen van voorzieningen
1.

2.
3.

1

Artikel 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Ede bepaalt welke vormen van algemene
voorzieningen en gemeentelijke vangnetvoorzieningen aanwezig zijn. De voorzieningen zijn als
volgt onderverdeeld over verschillende interventieniveaus:
Interventieniveau 1. Universele preventie:
- Lezingen/ voorlichting
- Folders
- Welzijn nieuwe stijl
- Vrijwilligerscircuit
Interventieniveau 2. Selectieve preventie:
- Zelfhulpgroepen
- Themabijeenkomsten
- Ouderavonden
- Jongerenwerk
- Eén gesprek
- Telefonisch advies
Interventieniveau 3. Lichte ondersteuning:
- Vraagverheldering
- Toeleiding naar ondersteuning
- Aantal gesprekken (ongeveer 5) + follow up na 5 maanden
- Korte individuele training en andere kortdurende interventies
- Langdurige ondersteuning door vrijwilligers
- Generalistische training voor groepen ouders
- Generalistische training voor groepen jeugdigen
- Cliëntondersteuning
- Langdurige laagfrequente hulp en coördinatie van zorg (ongeveer maandelijks contact)
- Gezinsinterventies (medium risico ongeveer 5-12 keer)
Interventieniveau 4. Intensieve ondersteuning:
- Gespecialiseerde (gezins)interventies of trainingen
- Respijtzorg
- Kinderopvang plus
- Persoonlijke verzorging
- Vervoer (gekoppeld aan extramurale begeleiding en kortdurend verblijf)
Interventieniveau 5. Specialistische ondersteuning:
- Diagnostiek uitgebreid
- Crisishulp
- Gespecialiseerde training
- Maatregelhulp in het kader van jeugdbescherming
- Maatregelhulp in het kader van jeugdreclassering
Interventieniveau 6. Specialistische intensieve ondersteuning:
- Multiprobleem interventies
- Traumabehandeling in het kader van kindermishandeling en/of huiselijk geweld
Interventieniveau 7. Excluderende vormen van ondersteuning:
- Dagbehandeling
- Gezinsbehandeling
- Pleegzorg
- Gezinshuis
- Residentiële zorg
- Jeugdzorg plus
- Behandeling psychiatrie
- Verblijf psychiatrie
Als overige voorzieningen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Jeugdhulp Ede
worden aangewezen de voorzieningen die zijn opgenomen onder interventieniveau 3.
Als individuele voorzieningen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening Jeugdhulp
Ede worden aangewezen de voorzieningen die zijn opgenomen onder interventieniveau 4, 5, 6
en 7.
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Artikel 2 Hoogte pgb professioneel
1.

Het uurtarief voor een pgb:
is gebaseerd op een in overleg en samenwerking met de jeugdige of zijn ouders opgesteld
a.
plan over hoe zij het pgb gaan besteden;
is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en
b.
is maximaal 90% van het Zorg in Natura tarief.
c.

2.

In het tarief voor een pgb wordt geen rekening gehouden met kosten voor administratie en coördinatie en belangenbehartiging.

Artikel 3 Hoogte pgb sociale netwerk of niet-professional
1.

Het uurtarief voor een pgb:
is gebaseerd op een in overleg en samenwerking met de jeugdige of zijn ouders opgesteld
a.
plan over hoe zij het pgb gaan besteden;
is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en
b.
bedraagt bij besteding aan een persoon vanuit het sociaal netwerk of door hulpverleners
c.
die niet aan de kwaliteitseisen van een professional voldoen, ten hoogste € 20,- per uur en
bij kortdurend verblijf maximaal € 30,- per etmaal.

2.

In het tarief voor een pgb wordt geen rekening gehouden met kosten voor administratie en coördinatie en belangenbehartiging.

Artikel 4 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van deze nadere regel als toepassing daarvan leidt tot een onaanvaardbare situatie.

Artikel 5 Slotbepalingen
1.
2.

Deze nadere regel treedt in werking op 1 januari 2016.
Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel jeugdhulp gemeente Ede.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015.
Burgemeester en wethouders,
secretaris, R. Wielinga
burgemeester, C. van der Knaap.
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