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Het CDA heeft de volgende vragen bij het agendapunt Verordening Jeugdhulp 2022:

Vraag 1
In art. 14a lid 2 en art. 14c lid 3 is te lezen dat bij een individuele voorziening via het pgb 
moet worden gekozen voor de goedkoopste adequate individuele voorziening in natura. 
Naar aanleiding van opmerkingen van de Adviesraden Sociaal Domein van Leiden en 
Zoeterwoude is hieromtrent aan de toelichting bij artikel 14 toegevoegd: ‘In de eerste plaats 
wordt gekeken naar adequaatheid van een jeugdhulpvoorziening en in tweede instantie zijn 
de kosten leidend in de keuze die gemaakt wordt.’

Ook in artikel 11 lid 4, waarin het gaat over de behandeling van individuele hulpaanvragen, is 
sprake van de goedkoopste adequate individuele voorziening. Bij dit artikel is de toelichting 
echter niet aangepast en moeten aanvragen dus nog steeds worden beoordeeld op prijs in 
plaats van op kwaliteit van zorg.

Waarom is de toelichting bij artikel 11 lid 4 niet aangepast?

Het gaat bij beiden dat de voorziening in eerste instantie adequaat moet zijn en dat er dan 
vervolgens naar de kosten gekeken wordt (goedkoopst adequate individuele voorziening).

Vraag 2
Een individuele jeugdhulpvoorziening wordt pas verstrekt als de eigen kracht en het 
probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouders ontoereikend zijn. Om te 
bepalen of hiervan sprake is, is in artikel 4 lid 3 een aantal subjectieve criteria opgenomen 
waarnaar wordt gekeken, zoals ‘de draagkracht en belastbaarheid van de ouders’ en ‘het 
belang van de ouders om te voorzien in een inkomen’.

a. Waarom is gekozen voor subjectieve criteria?
b. Hoe garandeert het College dat de criteria in de uitvoering voor elke inwoner dezelfde 
invulling krijgen en er geen sprake is van willekeur?

Het is altijd maatwerk. Het college vertrouwt op de expertise van het Jeugdteam. Wat betreft  
de draagkracht: het jeugdteam gebruikt een vaste kader ( Taken Kennis Vaardigheden (TKV) 
kader ) om vast te stellen of een aanvrager in staat is om zijn PGB uit te voeren. VNG, het 
ministerie van VWS, ZN en Per Saldo hebben een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid waarmee dit  
getoetst wordt.



Vraag 3
In de Toelichting bij artikel 4 staat: ‘Indien een vrij toegankelijke, algemene voorziening, 
passend is, maar de ouders en/of verzorgers kunnen of willen eventuele kosten voor of 
financiële bijdrage aan die vrij toegankelijke, algemene voorziening, niet dragen, dan is dat 
geen aanleiding om een individuele jeugdhulpvoorziening te treffen.’

Die tekst is duidelijk.
a. Maar wat gebeurt er met de vrij toegankelijke, algemene voorziening indien ouders de 
kosten niet willen of kunnen betalen? Eindigt dan de hulp voor het kind/de jongere?
b. En hoe kijkt het College aan tegen het verhalen van de kosten? Worden ouders 
gedwongen toch te betalen? En zo ja, wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen niet 
kunnen betalen en niet willen betalen?

Er is altijd ruimte voor maatwerk. Bij vrij toegankelijke voorzieningen gaat het om preventie. 
Ouders zijn niks verplicht. Het moet wel duidelijk aan de voorkant zijn voor ouders wat de 
kosten zijn bij het gebruik van een bepaalde voorziening. Mochten ze dat niet kunnen betalen  
en het toch nodig zijn, is er altijd ruimte voor maatwerk.

Vraag 4
In art. 3.3 lid 11 van de Nadere Regels (bijlage 4) staat dat het pgb niet mag worden besteed 
aan reiskosten. In art. 14b lid 6 van de nieuwe Verordening staat echter dat het wel mogelijk 
is reiskosten uit het pgb te betalen.

Kan het College duidelijkheid verschaffen hoe het zit met reiskosten en een pgb?

Art 3.3 lid 11 van de Nadere Regels heeft specifiek betrekking op tussenpersonen of 
belangenbehartigers. Reiskosten voor deze doelgroep kunnen niet uit het PGB betaald 
worden. 
Art. 14b lid 6 van de nieuwe Verordening heeft betrekking op reiskosten van de client of de 
zorgverlener. Hiervoor is het wel mogelijk om reiskosten uit het PGB te betalen.


