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Was wordt tabel Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

WAS

Tekst van de regeling
Intitulé
Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Ouder-Amstel;
 
gelet op de artikelen 2.1 lid 2, 3.3 lid 2, 3.4 lid 3, 3.5 lid 
4, 3.6 lid 2, 3.9 lid 13, 3.10 lid 7, 3.11 lid 3, 3.12 lid 5 en 
lid 6 en 3.14 lid 2 tot en met 4, van de Verordening 
Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018

besluit vast te stellen de Nadere regels jeugdhulp 
Ouder-Amstel 2021

WORDT

Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

gelet op de artikelen 2.1 lid 2, 3.2 lid 3, 3.4 lid 7, 3.5 lid 
8, 3.6, lid 2, 3.7 lid 3, 3.8 lid 5 en lid 6 en 3.14 lid 3 van 
de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

besluit vast te stellen de Nadere regels Jeugdhulp 
Ouder-Amstel januari 2022.

TOELICHTING

Jaartal aangepast

Aangepast aan artikelen in verordening  

Jaartal aangepast

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:

- Crisissituatie:  een acute ernstige verstoring van het 
alledaagse functioneren van de jeugdige met als 
gevolg het ontstaan van een direct onhoudbare 
situatie in het thuismilieu of de woonsituatie. 

- gebruikelijke hulp: hulp die mensen elkaar normaal 
gesproken geven als zij een gezin vormen of 
samenleven;

Toegevoegd i.v.m. nieuwe artikel 2.4
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- hoofdaannemer: de jeugdhulpaanbieder die 
een individuele voorziening levert en hiervoor 
een andere jeugdhulpaanbieder betrekt om 
het doel vastgelegd in het hulpverleningsplan 
te behalen;

- multiprobleemgezin: een gezin met weinig 
zelfredzaamheid en problemen op meerdere 
domeinen (bijvoorbeeld wonen, inkomen, 
relatie, gezondheid);

- onderaannemer: een door de hoofdaannemer 
ingezette jeugdhulpaanbieder die specifieke 
onderdelen van de jeugdhulpverlening op zich 
neemt in opdracht van de hoofdaannemer.

- hoofdaannemer: de jeugdhulpaanbieder die een 
individuele voorziening levert en hiervoor een 
andere jeugdhulpaanbieder betrekt om het doel 
vastgelegd in het hulpverleningsplan te behalen;

- multiprobleemgezin: een gezin met weinig 
zelfredzaamheid en problemen op meerdere 
domeinen (bijvoorbeeld wonen, inkomen, relatie, 
gezondheid);

- onderaannemer: een door de hoofdaannemer 
ingezette jeugdhulpaanbieder die specifieke 
onderdelen van de jeugdhulpverlening op zich 
neemt in opdracht van de hoofdaannemer.

- verordening: Verordening op de zorg voor de 
jeugd Diemen 2022; Toegevoegd

Hoofdstuk 2 Ondersteuningsprofielen en 
intensiteiten

Hoofdstuk 2 Individuele voorzieningen

Artikel 2.1 Besluit

1. In het besluit tot toekenning van 
specialistische jeugdhulp wordt vastgelegd:

a. Dat er een individuele voorziening 
wordt verstrekt in natura.

b. Op welke hulpvragen en/of beoogde 
resultaten zoals verwoord in het 
integraal plan de individuele 
voorziening is gericht.

c. in geval van een persoonsgebonden 
budget de hoogte van het budget en 
hoe deze is berekend.

Naam hoofdstuk aangepast ivm 
gewijzigde inhoud en eenduidig met DUO 
en Amsterdam. 

Het artikel is verplaatst vanuit de 
verordening 
Aangepast n.a.v. toekennen op basis van 
resultaat
Eenduidig met DUO en Amsterdam
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2. Het besluit tot toekennen van specialistische 
jeugdhulp wordt afgegeven: 

a. als het gaat om zorg in natura, met 
een geldigheidsduur tot het moment 
waarop de betrokken 
jeugdhulpaanbieder de jeugdhulp 
heeft beëindigd en het college hiervan 
op de hoogte heeft gesteld;

b. als het gaat om een 
persoonsgebonden budget: met een 
in het besluit vastgestelde 
geldigheidsduur van maximaal een 
jaar.

3. Het besluit kan ingetrokken worden, wanneer 
de jeugdhulpaanbieder niet binnen zes 
maanden na het afgeven van het besluit 
gestart is met de zorg

4. Het besluit wordt genomen: 
a. indien er overeenstemming is tussen 

het lokale team en de jeugdige en/of 
zijn ouders over de in te zetten 
specialistische jeugdhulp, direct na de 
ondertekening van het integraal plan 
door beide partijen; 

b. binnen 2 weken na ontvangst van het 
eenzijdig door de jeugdige en/of zijn 
ouders opgestelde integraal plan, 
wanneer de lokale toegang en de 
jeugdige en/of zijn ouders geen 
overeenstemming hebben kunnen 
bereiken over het integraal plan;
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c. indien een gesprek en integraal plan 
op grond van artikel 3.4 derde lid van 
de verordening niet nodig is, binnen 7 
werkdagen na het verzoek om 
toewijzing van de 
jeugdhulpaanbieder.

5. Als de jeugdige of zijn ouders hierom vragen 
of bij 4b van dit artikel legt het college het 
besluit vast in een beschikking.

Artikel 2.1 Ondersteuningsprofielen specialistische 
en hoogspecialistische jeugdhulp

• 1. Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp 
wordt geleverd binnen één van de volgende elf 
ondersteuningsprofielen:

a. jeugdige met psychosociale problemen en 
problematische relaties tussen ouders
(profiel 1);

b. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen en ouders die problemen 
ervaren met opvoeden (profiel 2);

c. jeugdige met ouders met een ziekte of 
beperking (profiel 3);

d. jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of 
psychiatrische problemen met ouders met 
psychi(atri)sche problemen (profiel 4);

e. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen door kind factoren 
(psychiatrisch en/of somatisch) (profiel 5);

Artikel 2.2 Verlening jeugdhulp 

• 1. Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp 
wordt geleverd binnen één van de volgende elf 
ondersteuningsprofielen:

a. jeugdige met psychosociale problemen en 
problematische relaties tussen ouders (profiel 
1);

b. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen en ouders die problemen 
ervaren met opvoeden (profiel 2);

c. jeugdige met ouders met een ziekte of 
beperking (profiel 3);

d. jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of 
psychiatrische problemen met ouders met 
psychi(atri)sche problemen (profiel 4);

e. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen door kind factoren 
(psychiatrisch en/of somatisch) (profiel 5);

Nummering verspringt
Naam artikel gewijzigd i.v.m. 
inhoudswijziging

Lid 1 en lid 2 vervallen omdat de 
toekenning plaatsvindt op grond van 
specialistische jeugdhulp en resultaten. 
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f. jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en 
psychiatrische problemen binnen 
multiprobleemgezinnen (profiel 6);

g. jeugdigen met een verstandelijke beperking 
(profiel 7);

h. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen met een beneden 
gemiddelde intelligentie (profiel 8);

i. jeugdige met een lichamelijke beperking of 
niet-aangeboren hersenletsel (profiel 9);

j. jeugdige van 0 – 6 jaar en hun gezin die gezien 
hun leeftijd en de complexiteit van de 
problematiek specifieke kennis, 
procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind 
interventies behoeven (profiel 10);

k. jeugdige en gezin die in een crisissituatie 
terecht zijn gekomen (profiel 11).

• 2. Een jeugdige kan op enig moment specialistische of 
hoogspecialistische jeugdhulp binnen één 
ondersteuningsprofiel ontvangen, tenzij een 
voorziening zoals bedoeld in het eerste lid
onderdeel k (profiel 11) of een dyslexieonderzoek of -
traject wordt verstrekt of naast zorg in natura 
tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt 
verstrekt.

• 3. Binnen het ondersteuningsprofiel dient de 
jeugdhulpaanbieder van specialistische of 
hoogspecialistische jeugdhulp alle benodigde 
jeugdhulp te bieden aan de jeugdige, eventueel door 
als hoofdaannemer aanvullend een onderaannemer in 
te schakelen en eventueel vervoer te organiseren.

f. jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en 
psychiatrische problemen binnen 
multiprobleemgezinnen (profiel 6);

g. jeugdigen met een verstandelijke beperking 
(profiel 7);

h. jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen met een beneden 
gemiddelde intelligentie (profiel 8);

i. jeugdige met een lichamelijke beperking of 
niet-aangeboren hersenletsel (profiel 9);

j. jeugdige van 0 – 6 jaar en hun gezin die gezien 
hun leeftijd en de complexiteit van de 
problematiek specifieke kennis, 
procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind 
interventies behoeven (profiel 10);

k. jeugdige en gezin die in een crisissituatie 
terecht zijn gekomen (profiel 11).

• 2. Een jeugdige kan op enig moment specialistische of 
hoogspecialistische jeugdhulp binnen één 
ondersteuningsprofiel ontvangen, tenzij een 
voorziening zoals bedoeld in het eerste lid
onderdeel k (profiel 11) of een dyslexieonderzoek of -
traject wordt verstrekt of naast zorg in natura 
tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt 
verstrekt.

1.De betrokken jeugdhulpaanbieder stelt op basis van 
het integraal plan en daarin geformuleerde resultaten 
samen met de jeugdige en ouders een behandelplan 
op en zet de benodigde hulp in. De aanbieder betrekt 
hierbij waar nodig andere jeugdhulpaanbieders.

Nummering verspringt

Tekstuele aanpassing
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• 4. Binnen een gezin kunnen jeugdigen ieder 
specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met 
een eigen ondersteuningsprofiel ontvangen.

•
• 5. Specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met 

ondersteuningsprofiel zoals bedoeld in eerste lid 
onderdeel k (profiel 11) kan gestart worden 
voorafgaande aan het besluit van het college.

•

•
• 4. Binnen een gezin kunnen jeugdigen ieder 

specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met 
een eigen ondersteuningsprofiel ontvangen.

2.Specialistische jeugdhulp waarin sprake is van een 
crisissituatie kan gestart worden voorafgaande aan 
het besluit van het college. 

• 3. Het college kan de noodzaak van de voortzetting 
van specialistische jeugdhulp periodiek laten 
herbeoordelen door de lokale toegang.

• 4. Het college kan voor de specialistische jeugdhulp de 
geldigheidsduur van het besluit beperken.

Vervalt want niet meer relevant.

Nummering verspringt

Verplaatst vanuit oude 2.2 lid 5
Eenduidig met DUO-verordeningen

Verplaatst vanuit oude 2.2 lid 6
Eenduidig met DUO-verordeningen

Artikel 2.2 Intensiteiten 

• 1. Een individuele voorziening voor specialistische of 
hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd met één 
van de volgende intensiteiten:

a. perspectief,
b. intensief,
c. duurzaam licht,
d. duurzaam zwaar
e. duurzaam midden (voor specifieke 

aanbieders),
f. verblijf (24 uur verblijf inclusief 

behandeling).
• 2. Het college bepaalt in het besluit de intensiteit van 

de hoogspecialistische jeugdhulp.

Artikel 2.2 Intensiteiten 

• 1. Een individuele voorziening voor specialistische of 
hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd met één 
van de volgende intensiteiten:

a. perspectief,
b. intensief,
c. duurzaam licht,
d. duurzaam midden (voor specifieke 

aanbieders),
e. duurzaam zwaar,
f. verblijf (24 uur verblijf inclusief 

behandeling).
• 2. Het college bepaalt in het besluit de intensiteit van 

de hoogspecialistische jeugdhulp.

Vervalt omdat de toekenning plaatsvindt 
op grond van specialistische jeugdhulp en 
resultaten. 
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• 3. Bij specialistische jeugdhulp bepaalt de 
jeugdhulpaanbieder samen met de jeugdige en/of zijn 
ouders de benodigde intensiteit van de hulp; de lokale 
toegang kan hiervoor een zwaarwegend advies 
meegeven.

• 4. Een jeugdige kan op enig moment altijd maar 
specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met 
één intensiteit ontvangen, tenzij een voorziening zoals 
bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) 
wordt verstrekt of naast zorg in natura tegelijkertijd 
een persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

•
• 5. Het college kan de noodzaak van de voortzetting 

van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp 
periodiek laten herbeoordelen door de lokale 
toegang.

• 6. Het college kan voor de specialistische en 
hoogspecialistische jeugdhulp met de intensiteiten 
duurzaam licht en duurzaam zwaar de 
geldigheidsduur van het besluit beperken.

• 3. Bij specialistische jeugdhulp bepaalt de 
jeugdhulpaanbieder samen met de jeugdige en/of zijn 
ouders de benodigde intensiteit van de hulp; de lokale 
toegang kan hiervoor een zwaarwegend advies 
meegeven.

• 4. Een jeugdige kan op enig moment altijd maar 
specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met 
één intensiteit ontvangen, tenzij een voorziening zoals 
bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) 
wordt verstrekt of naast zorg in natura tegelijkertijd 
een persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

•
• 5. Het college kan de noodzaak van de voortzetting 

van specialistische jeugdhulp periodiek laten 
herbeoordelen door de lokale toegang.

6. Het college kan voor de specialistische jeugdhulp de 
geldigheidsduur van het besluit beperken.

Verplaatst naar nieuwe 2.2 lid 3 (ivm 
vervallen van dit artikel)

Verplaatst naar nieuwe 2.2 lid 4 (ivm 
vervallen van dit artikel)

Artikel 2.3 Dyslexiezorg

1. Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek 
en/of behandeling van enkelvoudige ernstige 
dyslexie, indien:
a. de jeugdige zeven jaar of ouder is en op het 

primair onderwijs (basisonderwijs) zit of de 
jeugdige tot 13 jaar waarbij de behandeling op 
de basisschool al is gestart, en;

b. de basisschool de stappen doorlopen heeft 
zoals beschreven in de landelijke protocollen 

Artikel toegevoegd
Eenduidig met DUO verordeningen

In lijn met CRVB van oktober 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3454.

Nav advies adviesraden Diemen en 
Uithoorn is lid1 sub a aangevuld met: “of 
de jeugdige tot 13 jaar waarbij de 
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Leesproblemen en Dyslexie en daarbij is 
voldaan aan de landelijke criteria voor 
vergoede dyslexiezorg aan leerlingen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie.

behandeling op de basisschool al is 
gestart”.

Artikel 2.4 Criteria jeugdhulp  
Specialistische jeugdhulp wordt niet toegekend voor 
zover er sprake is van gebruikelijke hulp.

Artikel toegevoegd om grenzen aan de 
Jeugdwet te verduidelijken. 
Eenduidig DUO-verordeningen en met 
verordening Amsterdam

Artikel 2.5 Kwaliteitseisen lokale toegang teams
1.Het besluit tot inzet van specialistische jeugdhulp 
wordt genomen door een gemandateerde 
professional van het lokale team op basis van het 
gesprek met de jeugdige en/of zijn ouders.
2. De in het eerste lid bedoelde professionals 
beschikken over de relevante deskundigheid volgens 
landelijke professionele richtlijnen, minimaal een SKJ-
registratie.

Artikel toegevoegd
Eenduidig DUO-verordeningen 

Artikel 2.6 Toegangsproces 
1. Als er een ondersteuningsbehoefte is op 
verschillende leefgebieden die een relatie hebben met 
de hulpvraag voor specialistische jeugdhulp en het 
lokale team niet eerder betrokken is, dan overlegt de 
jeugdhulpaanbieder met het lokale team. 
2. Een besluit voor specialistische jeugdhulp blijft van 
toepassing zolang de hulp wordt geboden door een 
jeugdhulpaanbieder van specialistische jeugdhulp.

Artikel toegevoegd, omdat de 
samenwerking in de toegang wijzigt naar 
aanleiding van de nieuwe inkoop.

Eenduidig met DUO 

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget

Artikel 3.1 Bepalingen pgb

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget

Artikel 3.1 Bepalingen pgb

Vervalt want PGB is verplaatst naar de 
verordening ogv jurisprudentie
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1. De maximale tarieven voor een pgb jeugdhulp 
bedragen:
Tabel  invoegen

2. De in het eerste lid genoemde tarieven voor een 
professionele ondersteuner zijn uitgedrukt in het 
prijspeil van 2019 en worden ieder opvolgend 
kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de 
ontwikkeling van de consumentenprijsindex die geldt 
voor het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het 
desbetreffende kalenderjaar (T-2). De berekende 
bedragen worden naar beneden afgerond op een 
veelvoud van € 0,2.
3. Bovenstaande pgb-tarieven, m.u.v. de tarieven voor 
ondersteuning door het sociaal netwerk, zijn 
gebaseerd op de ZIN-tarieven.
4. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, draagt 
het college zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk 
in de plaats gestelde bedragen.
5. De zwaarte van de begeleiding wordt als volgt 
bepaald:

a. Licht: de jeugdige (of ouder) kan 
aangeven waar ondersteuning nodig 
is. Ondersteuning door een 
professional in de vorm van advies of 
instructie is toereikend. Het gaat om 
dagelijks voorkomende handelingen 
of situaties.

b. Midden: de jeugdige (of ouder) kan 
signaleren wanneer ondersteuning 
nodig is, maar heeft moeite met het 
formuleren van de hulpvraag. De 
ondersteuning gaat verder dan advies 

1. De maximale tarieven voor een pgb jeugdhulp 
bedragen:
Tabel  invoegen

2. De in het eerste lid genoemde tarieven voor een 
professionele ondersteuner zijn uitgedrukt in het 
prijspeil van 2019 en worden ieder opvolgend 
kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de 
ontwikkeling van de consumentenprijsindex die geldt 
voor het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het 
desbetreffende kalenderjaar (T-2). De berekende 
bedragen worden naar beneden afgerond op een 
veelvoud van € 0,2.
3. Bovenstaande pgb-tarieven, m.u.v. de tarieven voor 
ondersteuning door het sociaal netwerk, zijn 
gebaseerd op de ZIN-tarieven.
4. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, draagt 
het college zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk 
in de plaats gestelde bedragen.
5. De zwaarte van de begeleiding wordt als volgt 
bepaald:

d. Licht: de jeugdige (of ouder) kan 
aangeven waar ondersteuning nodig 
is. Ondersteuning door een 
professional in de vorm van advies of 
instructie is toereikend. Het gaat om 
dagelijks voorkomende handelingen 
of situaties.

e. Midden: de jeugdige (of ouder) kan 
signaleren wanneer ondersteuning 
nodig is, maar heeft moeite met het 
formuleren van de hulpvraag. De 
ondersteuning gaat verder dan advies 
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en instructie, de professional helpt bij 
de oplossing. Het gaat om 
handelingen of situaties die niet 
vanzelfsprekend zijn voor de jeugdige 
(of ouder).

c. Zwaar: de jeugdige (of ouder) kan zelf 
niet om ondersteuning vragen of is 
daartoe niet in alle omstandigheden 
in staat. Het kan noodzakelijk zijn dat 
de professional tijdelijk handelingen 
overneemt. Het betreffen ernstige 
problemen en/of complexe taken.

6. Een professionele ondersteuner voldoet aan het 
Kwaliteitskader Jeugd. Dit blijkt uit het overleggen 
van:

a. een registratie bij het SKJ (Stichting 
Kwaliteitszorg Jeugd), of;

b. een inschrijving in het BIG, of;
c. een onderbouwing waarom de inzet 

van een niet geregistreerde 
professionele ondersteuner 
verantwoord is, conform het 
afwegingskader voor een 
verantwoorde werktoedeling op basis 
van het Kwaliteitskader Jeugd.

7. Ondersteuning kan niet worden geboden door 
iemand vanuit het sociaal netwerk als die, conform 
het afwegingskader voor een verantwoorde 
werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, 
geboden moet worden door een geregistreerde 
professional.
8. Een ondersteuner uit het sociaal netwerk

en instructie, de professional helpt bij 
de oplossing. Het gaat om 
handelingen of situaties die niet 
vanzelfsprekend zijn voor de jeugdige 
(of ouder).

f. Zwaar: de jeugdige (of ouder) kan zelf 
niet om ondersteuning vragen of is 
daartoe niet in alle omstandigheden 
in staat. Het kan noodzakelijk zijn dat 
de professional tijdelijk handelingen 
overneemt. Het betreffen ernstige 
problemen en/of complexe taken.

6. Een professionele ondersteuner voldoet aan het 
Kwaliteitskader Jeugd. Dit blijkt uit het overleggen 
van:

d. een registratie bij het SKJ (Stichting 
Kwaliteitszorg Jeugd), of;

e. een inschrijving in het BIG, of;
f. een onderbouwing waarom de inzet 

van een niet geregistreerde 
professionele ondersteuner 
verantwoord is, conform het 
afwegingskader voor een 
verantwoorde werktoedeling op basis 
van het Kwaliteitskader Jeugd.

7. Ondersteuning kan niet worden geboden door 
iemand vanuit het sociaal netwerk als die, conform 
het afwegingskader voor een verantwoorde 
werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, 
geboden moet worden door een geregistreerde 
professional.
8. Een ondersteuner uit het sociaal netwerk
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a. Heeft de verplichting om 
verantwoorde hulp te bieden. Dit 
blijkt eruit dat de ondersteuner 
beschikt over de benodigde 
competenties, kennis en 
vaardigheden voor de zorgvraag.

b. Werkt aan de resultaten uit het 
perspectiefplan.

c. Beschikt over een VOG (behalve als de 
aanbieder een ouder is, zoals bedoeld 
in de jeugdwet).

d. Is verplicht bij (een vermoeden van) 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling contact op te 
nemen met Veilig Thuis voor advies of 
het doen van een melding en maakt 
hierbij bij voorkeur gebruikt van de 
Meldcode Huiselijk geweld.

e. Meldt calamiteiten direct aan de 
lokale toegang.

9. Een pgb-budgethouder is vrij in het inkopen van 
ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 
gemeentelijke tarief bij een professionele 
ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.
10. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een 
professionele aanbieder die ook ondersteuning levert 
aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in 
de eerste tot en met de derde graad.

• 11.Per soort pgb kan jaarlijks aanspraak worden 
gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250,00. 
De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over 
het vrij-besteedbare deel van het budget is geen 
verantwoording noodzakelijk.

f. Heeft de verplichting om 
verantwoorde hulp te bieden. Dit 
blijkt eruit dat de ondersteuner 
beschikt over de benodigde 
competenties, kennis en 
vaardigheden voor de zorgvraag.

g. Werkt aan de resultaten uit het 
perspectiefplan.

h. Beschikt over een VOG (behalve als de 
aanbieder een ouder is, zoals bedoeld 
in de jeugdwet).

i. Is verplicht bij (een vermoeden van) 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling contact op te 
nemen met Veilig Thuis voor advies of 
het doen van een melding en maakt 
hierbij bij voorkeur gebruikt van de 
Meldcode Huiselijk geweld.

j. Meldt calamiteiten direct aan de 
lokale toegang.

9. Een pgb-budgethouder is vrij in het inkopen van 
ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 
gemeentelijke tarief bij een professionele 
ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.
10. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een 
professionele aanbieder die ook ondersteuning levert 
aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in 
de eerste tot en met de derde graad.

• 11.Per soort pgb kan jaarlijks aanspraak worden 
gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250,00. 
De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over 
het vrij-besteedbare deel van het budget is geen 
verantwoording noodzakelijk.

Lid 9 vervalt



12

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Intrekking oude nadere regels
De Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021 
worden ingetrokken.

Nummering verspringt
Artikelen van dit hoofdstuk staan in een 
andere volgorde ivm logischere volgorde 
en eenduidigheid in de verordening

Artikel toegevoegd 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag van 
bekendmaking.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag van 
bekendmaking.

Nummering verspringt
Inwerkingtreding volgt op intrekking 
oude verordening

Artikel 4.2 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere 
regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021.

Artikel 3.3 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere 
regels op de zorg voor de jeugd Ouder-Amstel 2022

Nummering verspringt
Titel aangepast i.v.m. eenduidigheid DUO 
verordeningen en verordening 
Amsterdam


