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Artikel Onderwerp Wijziging 
Titel De titel is aangepast i.v.m. de datum naar: “VERORDENING 

JEUGDHULP Gemeente Leusden 2023”.
Titelblad Datum aangepast naar: “gelezen het voorstel van het college van 

burgemeester en wethouders 8 november 2022”
Titelblad Datum aangepast naar: “besluit vast te stellen de Verordening 

Jeugdhulp gemeente Leusden 2023;”

1 Algemene 
Bepalingen

Begripsbepaling
en

Onder ‘e. individuele voorziening’ wijzigen naar ‘maatwerk 
voorziening’ en aanvullen met: ‘als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
van de wet’. 

Om duidelijk te maken dat het gaat om een op de behoeften, 
persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon 
afgestemd geheel, wordt gesproken over een 
maatwerkvoorziening in plaats van een individuele voorziening.
Een maatwerk voorziening wordt afgegeven voor een individu 
maar kan wel collectief worden aangeboden, bijvoorbeeld bij 
dagactiviteiten. 

1 Algemene 
Bepalingen

Begripsbepaling
en

Onder ‘f. voorliggende (collectieve) voorziening’ wijzigen in 
‘algemene (collectieve) voorziening’. 

Omdat wanneer gesproken wordt over voorliggende voorziening 
verwezen wordt naar andere wetten zoals ZVW en WLZ. 
Met algemene voorziening wordt hetzelfde bedoeld als met de 
term 'overige voorziening' in de Jeugdwet. Het gaat om jeugdhulp 
die rechtstreeks toegankelijk is zonder voorafgaand diepgaand 
onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken van de 
jeugdige of zijn ouders. 

1 Algemene 
Bepalingen

Begripsbepaling
en

Onder ‘k. familienetwerkberaad’ verwijderd. 
Dit is geen verplichting vanuit de Jeugdwet en hier wordt door 
Lariks ook niet op gestuurd. 

2 REGELS OVER
DE TOEGANG 
TOT 
JEUGDHULP

Titel van hoofdstuk 2 aanpassen naar ‘TOEGANG TOT 
JEUGDHULP’ 

2.1 Toegang 
jeugdhulp

Artikel 2.1 Toegang Jeugdhulp uitgebreid met gecertificeerde 
instelling, justitie. (lid 3, 4, 5 en 6)

Deze toevoeging is gedaan om aan te sluiten bij de huidige 
werkwijze van toegang tot de jeugdhulp.

2.2 Toegang 
jeugdhulp via 
gemeente

Verwijderd onder e. ‘gebruikelijke hulp’. Dit was dubbel vermeld 
want staat tevens vermeld onder b. 
  

2.2 Toegang 
jeugdhulp via 
gemeente

Artikel 2.2 lid 3 anders omschreven omdat een deel hiervan ook 
staat onder lid 2 en vanwege het feit dat het begrip collectieve 
voorzieningen onjuist was opgenomen. 

2.3 Inhoud 
beschikking

Onder lid 1. Tekst geschoven en aangevuld met mogelijkheid tot 
bezwaar aantekenen tegen de beschikking. 

2.3 Inhoud 
beschikking 

Onder lid 2, c verwijderd. In de beschikking wordt niet 
meegenomen hoe de individuele voorziening wordt verstrekt, 
deze toevoeging maakte het onduidelijk. 
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2.3 Inhoud 
beschikking

Onder lid 3 toegevoegd:
a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het 
beoogde resultaat daarvan is; 
b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding;
d. wat de ingangsdatum en de duur is van de 
verstrekking, 
e. de wijze van verantwoording van de besteding van het 
pgb.

Dit is op dit moment de huidige werkwijze. 

3.1 Vormen van 
Jeugdhulp 

Onder lid 1.a.ii en 1.b.i sociaal of basisteam gewijzigd in Lariks. 

3.1 Vormen van 
Jeugdhulp 

Onder lid 1.b, iv en v verwijderd omdat dit gaat om specifieke 
hulpverlening terwijl het onder b. gaat over vormen van hulp. 

4.1 Afwegingsfactor
en 
persoonsgebon
den budget

Artikel 4.1 is aangepast. In plaats van te starten met de kop 
‘Algemeen’ is gestart met een opsomming van afwegingsfactoren 
wanneer een PGB verstrekt kan worden volgens de Jeugdwet 
(4.1.1). Onder 4.1.2. wordt aangegeven wanneer geen PGB 
verstrekt kan worden. 
Onder 4.1.3 is aangegeven dat het college een PGB kan weigeren
onder bepaalde voorwaarden. 
Tot slot wordt onder 4.1.4 een opsomming gegeven onder welke 
voorwaarden het college een PGB voor de onkosten van 
jeugdhulp, betrekking hebbende op een periode voorafgaande 
aan de aanvraag niet kan weigeren. 

Door deze toevoegingen en aanpassingen, gebaseerd op de 
huidige werkwijze van Lariks, wordt duidelijk gemaakt wanneer 
een PGB versterkt kan worden. 

4.2 Verplichtingen 
PGB

Onder 4.2.1. achter Uitvoeringsplan PGB, Budgetplan tussen 
haken toegevoegd. Lariks neemt dit op in hun Plan van Aanpak 
onder budgetplan. 
Familienetwerkberaad verwijderd, dit is geen verplichting en wordt
door Lariks ook niet op gestuurd. 
Onder 4.2.3 toegevoegd het lid wat eerder stond onder 4.1.2.  

8.1 Hardheidsclaus
ule

8.1.1 is geworden 8.1.2. 8.1.1 is toegevoegd en hierin wordt 
aangegeven dat wanneer er gevallen zijn waarin deze 
verordening Jeugdhulp niet voorziet, het college ten alle tijden 
beslist.

Toelichting op 
de verordening
1 
Artikelsgewijze 
toelichting

Algemene 
Bepalingen

Onder Artikel 1, lid 1, onder d de wet op het Passend Onderwijs 
toegevoegd. Dit is ook een andere wettelijke voorziening die een 
jeugdige kan ontvangen. 

Titel Het onderschrift van de titel is aangepast i.v.m. de datum
Divers Enkele summiere tekstuele wijzigingen i.v.m. de bovenstaande 

aanpassingen


