
 

 

Wijzigingen Verordening jeugdhulp 2018 ten opzichte van 2017 
 

Art Wijziging 
Artikel 2: Vormen van 
jeugdhulp 

Toegevoegd onder lid 1: 
* Integrale vroeghulp (IVH) 
* Sociale weerbaarheidstrainingen 
* Autin 

Artikel 4 Procedure toegang 
jeugdhulp via gemeente 

Toegevoegd: Zodra duidelijk is dat de hulpvraag zich 
concentreert op jeugd-/ opgroei- en/of opvoedproblematiek, 
wordt de vraag door een jeugd- en gezinswerker opgepakt. 
Verwijderd: het Zorgplein 

Artikel 5b, lid 3c: De hoogte 
van een PGB: 

Toegevoegd de hoogte van het percentage (15 procent) voor de 
overheadkosten 

Artikel 5b, lid 3d: De hoogte 
van een PGB: 

Toegevoegd: Bij de berekening van een persoonsgebonden 
budget voor het gebruik van de (eigen) auto wordt uitgegaan van 
maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis. Voor wat betreft de kosten 
per kilometer worden de normen van het Nibud voor een 
compacte klasse auto gehanteerd. 

Artikel 5b, lid 4: De hoogte van 
een PGB: 

Toegevoegd: van de gemeente Doetinchem achter Besluit 
maatschappelijke ondersteuning 

Artikel 5b, lid 5a: De hoogte 
van een PGB 

De hoogte van het persoonsgebonden budget (tarief) dat wordt 
besteed aan een persoon uit het sociaal netwerk bedraagt € 18,50 
per uur, dagdeel of etmaal en is afhankelijk van de in te zetten 
dienst. 

Artikel 18. Intrekking oude 
verordening 

Toegevoegd: 
1. De Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2017 wordt 

ingetrokken bij het inwerkingtreden van deze verordening. 
2. Een cliënt houdt recht op een geldende indicatie verstrekt op 

grond van de Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2017 tot 
afloop van de indicatieduur of tot de cliënt een nieuw aanbod 
van het college accepteert.  

3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening 
Jeugdhulp Doetinchem 2017 en waarop nog niet is beslist bij 
het in werking treden van de verordening Jeugdhulp 2018, 
worden afgehandeld krachtens de verordening Jeugdhulp 
2018. 

Toelichting Wijziging 
Toeleiding naar Jeugdhulp Onder toegang jeugdhulp via gemeente Buurtplein en jeugd- en 

gezinswerker toegevoegd. Verwijderd: consulent van het 
Zorgplein  

Artikel 5. Toekenning 
individuele voorzieningen 

Toegevoegd in de toelichting van lid 3: De gemeenten in de regio 
Achterhoek hanteren een gemiddeld tarief, waarmee inwoners in 
staat zijn met behulp van zijn persoonsgebonden budget passende 
zorg kunnen inkopen bij een niet door de gemeente 
gecontracteerde aanbieder. Dat wordt mogelijk gemaakt door uit 
te gaan gemiddelde tarieven. 

Artikel 5. Toekenning 
individuele voorzieningen 

Toegevoegd in de toelichting van lid 5:Tevens is de hoogte van het 
pgb (tarief) dat wordt besteedt aan een persoon uit het sociaal 
netwerk opgenomen. Gelet op de genoemde uitgangspunten van 
de Jeugdwet en het Beleidskader sociaal domein gemeente 
Doetinchem 2017 – 2020, is het reëel dat voor ondersteuning 
ingekocht bij het sociale netwerk het persoonsgebonden budget 



 

 

zodanig is vastgesteld dat dit niet als inkomensvoorziening gaat 
gelden. Een tarief van € 18,50 maakt duidelijk dat ondersteuning 
vanuit het sociale netwerk van een andere orde is dan 
ondersteuning verleend door derden of gecontracteerde 
aanbieders. Daarbij maakt een tarief van € 18,50 duidelijk dat 
ondersteuning uit het sociale netwerk niet wordt uitgesloten. 

Artikel 18. Intrekking oude 
verordening 

Toegevoegd: Aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze 
nieuwe verordening zijn ingediend maar waarop bij de 
inwerkingtreding nog niet is beslist, worden afgedaan op grond 
van de nieuwe verordening. 

 


