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Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,
overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening jeugdhulp
nadere regels dient vast te stellen,
gelet op de artikel 11 van de Verordening jeugdhulp,
besluit vast te stellen het navolgende:

Besluit jeugdhulp 2015
Artikel 1 Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
professionele zorgverlener: een zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van beroepskrachten bij een door de gemeente gecontracteerde instelling voor zover hij beroepsmatig zorg verleent;
niet-professionele zorgverlener: een zorgverlener die niet voldoet aan één van de criteria van een
professionele zorgverlener.

Artikel 2 (vervallen)
Artikel 3 Hoogte pgb jeugdhulp
1.

De hoogte van een pgb voor een voorziening krachtens de Verordening jeugdhulp:
is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb
a.
gaanbesteden;
b.
c.

2.

is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en
bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate
individuele voorziening in natura.

De hoogte van een pgb als bedoeld in het eerste lid voor:
alle zorgvormen binnen het vrijwillig kader, met uitzondering van geestelijke gezondheidszorg
a.
(j-ggz);
b.

een vervoersvoorziening bij maatschappelijke deelname

wordt bepaald op basis van een afslag van 20% op het laagste tarief van deze zorg in natura bij
een door de gemeente gecontracteerde instelling.

Artikel 4 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s
1.

2.

3.

4.

Voor maatwerkvoorzieningen of een pgb is een eigen bijdrage verschuldigd, met uitzondering
van voorzieningen verstrekt aan personen met een leeftijd tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in hoofdstuk 3, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald:
door een aanbesteding;
a.
na een consultatie in de markt, of
b.
in overleg met de zorgaanbieder
c.
De kostprijs van een pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5 (vervallen)
Artikel 6 (vervallen)
Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

1

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit jeugdhulp 2015.
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Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
in de vergadering van 23 december 2014,
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers
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