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*Z016FD52016* 
Beslispunten 

1. Het wijzigingsvoorstel tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp gemeente  Leiderdorp 
2015 vast te stellen, teneinde te voldoen aan de jurisprudentie van de Centrale Raad van 
Beroep inzake het vaststellen van een persoonsgebonden budget.  
 

 

1 SAMENVATTING  

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ( CRvB) dat de berekeningswijze  van een pgb 
in de verordening opgenomen dient te worden, worden de nadere regels Jeugdhulp en de 
verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2015 (bijlage 3)  gewijzigd  en ter besluitvorming aan u 
voorgelegd.  
 

2 Inleiding 

De Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking trad, legt de verantwoordelijkheid voor passende 
jeugdhulp bij gemeenten en stelt regels voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid met 
betrekking tot preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders bij 
opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Met deze nieuwe wet 
kregen de gemeenten nieuwe taken op gebied van Jeugdhulp. De plaatselijke regelgeving hierover 
in de vorm van de verordening en de nadere regels zijn in dezelfde periode in werking getreden. 
Op enkele punten is actualisering van de verordening noodzakelijk. Met name een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft er toe geleid dat de bepalingen voor het vastleggen van de 
hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) opgenomen dienen te worden in de verordening 
in plaats van in de nadere regels. Met het voorliggende voorstel tot wijziging van de verordening 
wordt bovenstaande gerepareerd. Na vaststelling van de aanpassing van de verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp  2015 worden dientengevolge ook de nadere regels opnieuw bezien en ter vaststelling  
voorgelegd aan het college van B&W.  
 

3 Beoogd effect 

Door het vaststellen van het wijzigingsvoorstel ‘Aanpassing van de verordening Jeugdhulp 
Leiderdorp 2015’  wordt de berekeningswijze van een pgb in de verordening opgenomen en 
daarmee voldaan aan de uitspraak van de CRvB. 
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4 Argumenten 

 
1.1 De juridische grondslag wordt hersteld door de bepalingen voor het vastleggen 
van de hoogte van het pgb op te nemen in de verordening. 
De Verordening Jeugdhulp gemeente Leiderdorp  2015 is destijds gebaseerd op de 
modelverordening van de VNG. Hierin waren ruime delegatiemogelijkheden van de raad aan het 
college opgenomen. Dit gold ook voor de vaststelling van het pgb. De CRvB heeft op 17 mei 2017 
(16/3344) een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat het college in nadere regels niet kan bepalen op 
welke wijze het pgb tarief wordt vastgesteld. Evenmin kan de hoogte van dit tarief opgenomen zijn 
in de nadere regels. Het tarief en de wijze van het bepalen van het PGB tarief moeten in de 
verordening zijn vastgelegd. Met de voorgestelde wijzigingen van de verordening wordt 
hieraan voldaan. 
 
1.2 De uitspraak van de CRvB is ook van toepassing op de jeugdwet. 
Hoewel deze uitspraak betrekking heeft op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is de 
uitspraak ook van toepassing op de Jeugdwet. In de Jeugdwet zijn nagenoeg gelijkluidende 
bepalingen opgenomen over de vaststelling van de hoogte van het pgb als in de Wmo. Ook in 
onze verordening voor jeugdhulp is opgenomen dat het college nadere regels kan stellen over 
de wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld. Mocht in het kader van de 
Jeugdwet de vraag over de vaststelling van het pgb bij de CRvB aan de orde komen, dan 
zal naar verwachting de uitspraak gelijk zijn aan deze uitspraak.  
 
1.3 De hoogte van het pgb wordt ten aanzien van de huidige nadere regels niet gewijzigd, met 
uitzondering van het tarief voor niet professioneel kortdurend verblijf. 
De gewijzigde artikelen van de verordening Jeugdhulp, zijn vergelijkbaar met de artikelen 
in de nadere regels Jeugdhulp 2015 over de hoogte van het pgb. De uitspraak van de 
CRvB schrijft nu echter voor dat de hoogte van het pgb in de verordening en niet in de 
nadere regels wordt opgenomen. Dit betekent dat de inwoners geen nadelig effect 
ondervinden van de gewijzigde artikelen. Eén uitzondering daarop betreft het tarief voor niet 
professioneel kortdurend verblijf (het gaat hier om logeren in het sociaal netwerk). Dit tarief wordt 
verlaagd van 68 euro naar 30 euro per etmaal.  Dit is een gangbaar landelijk tarief dat beter 
aansluit bij de werkelijke kosten. Het gebruik hiervan is evenwel zeer beperkt. Voor de lopende 
gevallen geldt dat het oude (hogere) tarief van toepassing blijft gedurende de looptijd van de 
beschikking. 
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De uitspraak van de CRvB over de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van 
het pgb heeft betrekking op de Wmo. 
Hoewel de uitspraak betrekking heeft op de Wmo, is de uitspraak ook van toepassing op 
de Jeugdwet. De bepaling in de Jeugdwet die handelt over de vaststelling van de hoogte 
van het PGB, is gelijk aan de bepaling hierover voor de Wmo. Bij de rechtbank 
Gelderland is deze uitspraak van de CRvB ook gehanteerd bij de Jeugdwet. Mocht in het 
kader van de Jeugdwet de vraag over de vaststelling van het pgb bij de CRvB aan de 
orde komen, dan zal naar verwachting de uitspraak gelijk zijn aan deze uitspraak. 
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6 Communicatie 

De verordening ‘Aanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Leiderdorp  2015’ wordt 
elektronisch bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. De uitvoering is op de hoogte 
gebracht van de gewijzigde verordening. Na het vaststellen van de gewijzigde verordening zullen 
de aangepaste nadere regels die, onder voorbehoud van vaststelling wijziging verordening 
jeugdhulp, op 7 augustus ter besluitvorming aan het college van B&W zijn voorgelegd definitief 
worden. Ter informatie zijn de andere regels aan u meegezonden ( bijlage 2) 
 

7 Financiën 

De hoogte van de tarieven pgb en de vaststelling worden, met uitzondering van het 
kortdurend niet-professioneel verblijf, niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande 
nadere regels. Dit betekent dat de kosten nagenoeg niet zullen wijzigen, ten opzichte van 
de voorgaande jaren. 
 

8 Evaluatie 

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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