
Wijzigingen Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019 ten opzichte van de 

Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2015. 

 

De Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019 is gebaseerd op de Verordening 

jeugdhulp gemeente Steenbergen 2015. Op een aantal onderdelen zijn bepalingen in de nieuwe 

verordening verhelderd of uitgebreid.  

De Nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp 2016 wordt ingetrokken en deze bepalingen 

zijn ook overgenomen in de Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019.  

Onderstaand zijn artikelsgewijs de wijzigingen weergegeven ten opzichte van de verordening uit 

2015 weergegeven.  

 

Artikel 1 definities 

De begrippen formele zorg, gesprek (uit de nadere regeling) en melding (uit de nadere regeling) 

zijn toegevoegd. 

 

Artikel 2 vormen van jeugdhulp 

De termen vrij toegankelijke zorg en niet vrij toegankelijke zorg zijn gewijzigd in overige 

voorzieningen en individuele voorzieningen.  

 

Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 

Toegevoegd is dat voordat de jeugdhulpaanbieder de voorgestelde jeugdhulp inzet, hij de 

geïndiceerde zorg met het college afstemt conform de contractuele afspraken. Indien verwijzing 

plaatsvindt naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, is vooraf toestemming van het 

college vereist.  

 

Artikelen 4 t/m 7  

De procedure van melding tot en met arrangement is overgenomen uit de Nadere regeling 

(artikelen 2 t/m 5). Hierbij zijn de artikelen in een logische volgorde geplaats zodat de procedure 

in 1 oogopslag helder is.  

 

Artikel 4 Melding 

Toegevoegd: Het college maakt binnen een termijn van twee weken een afspraak voor een 

gesprek met de jeugdige en/of zijn ouders (lid 3). In de Nadere regeling stond zo spoedig mogelijk 

(artikel 3, lid 1 Nadere regeling).  

 

Artikel 5 Onderzoek en gesprek 

Toegevoegd is dat er tijdens het onderzoek uitgelegd wordt dat de mogelijkheid bestaat om te 

kiezen voor een pgb (lid 5).  

 

Artikel 6 Verslag en gezinsplan 

Toegevoegd is dat het college het gezinsplan afrond binnen een termijn van 16 weken na de 

melding (lid 3). 

 

Artikel 7 Arrangement 

Toegevoegd dat het college moet instemmen met het arrangement (lid 2). 

 

Artikel 8 Identificatie 

Overgenomen uit de Nadere regeling (artikel 3, lid 2 Nadere regeling). 

 

Artikel 9 Deskundig oordeel en advies 



Dit artikel is toegevoegd. Het college wint een specifiek deskundig oordeel en advies in als het 

onderzoek of de beoordeling van een aanvraag dit vereist.  

 

Artikel 10 Aanvraag en beschikking 

In lid 3 is duidelijker geformuleerd dat het college kan beslissen dat een gezinsplan wordt 

aangemerkt als een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht waartegen 

bezwaar en beroep mogelijk is.  

 

Artikel 11 Regels voor pgb 

De regels over het pgb zijn uitgebreider opgenomen. Zo wordt toegevoegd wat er in het plan en 

begroting moet worden opgenomen en hoe een pgb wordt berekend op basis van een tarief of 

prijs (lid 2).  

De bepalingen over het betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk zijn 

uitgebreider opgenomen (lid 3).  

 

Artikel 12 Opschorting betaling vanuit het pgb 

De bepalingen in dit artikel zijn toegevoegd. Het college kan de Sociale verzekeringsbank in 

bepaalde omstandigheden verzoeken de betalingen uit het pgb geheel of gedeeltelijk op te 

schorten.  

 

Artikel 13 Voorkomen en bestrijden en onrechte ontvangen individuele voorzieningen en pgb’s 
en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Jeugdwet 

Toegevoegd is dat het college de jeugdige en/of zijn ouders informeert over de rechten en 

plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening of een pgb zijn verbonden en 

over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (lid 1). 

Toegevoegd is dat toezichthouders worden aangewezen die belast zijn met het houden van 

toezicht op de naleving van de verordening (lid 6).  

 

Artikel 14 Onderzoek naar recht- en doelmatigheid arrangementen en pgb’s 

Deze bepaling is overgenomen uit de verordening uit 2015. Hierin was bepaald dat het college 

onderzoek kan doen naar de bestedingen van de pgb’s. In de nieuwe verordening wordt dit 

beschreven als een onderzoek naar de kwaliteit en recht- en doelmatigheid van individuele 

voorzieningen en pgb’s. 
 

Artikel 15 Klachtregeling 

Dit artikel is niet gewijzigd. 

 

Artikel 16 Betrekken van ingezeten bij het beleid 

Dit artikel is niet gewijzigd. 

 


