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Uw gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg, hulp en begeleiding voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar. Dat is zo geregeld in de Jeugdwet.
Welke mogelijkheden zijn er?
• Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemene voorzieningen’. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld opvoedingsadviezen vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis waar de gemeente
toestemming voor moet geven. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging (lichamelijke zorg),
individuele begeleiding, of behandeling door een kinderpsychiater. De gemeente moet voor deze
maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven.
• Vanuit een door de gemeente ingesteld Sociaal Wijkteam kunnen zorgprofessionals als een
jeugdarts of een medisch specialist een verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.
Ook de rechter kan jeugdhulp of begeleiding opleggen, als onderdeel van een kinderbeschermingsmaatregel of vanuit de jeugdreclassering.
Het Persoonsgebonden Budget (PGB)
• Voor alle maatwerkvoorzieningen binnen de Jeugdwet kunt u in aanmerking komen voor een
PGB. De spelregels rondom de aanvraag hiervan verschillen per gemeente. Om die reden kan
PGB Service Uw Budget niet de aanvraag verzorgen tegen de geldende tarieven.
• Wanneer er een PGB is toegekend krijgt u dit budget niet zelf in handen. De gemeente stort het
bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die dit vervolgens aan de door u
gecontracteerde zorgverlener uitbetaalt. Dit wordt Trekkingsrecht genoemd. De gemeente moet
die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. Ook zal de gemeente de
kwaliteit van de hulp die u inkoopt controleren.
• De gemeente kan een ouderbijdrage vragen voor verblijf. Dat kan opname in een instelling zijn,
maar ook voor tijdelijke logeeropvang. Ook dagopvang of begeleiding in een groep valt hier onder.
U krijgt facturen van het CAK voor deze ouderbijdrage.
PGB Service Uw Budget kan uw administratie rondom de maandelijkse declaratie bij de
SVB verzorgen, mits dit PGB al is toegekend. Voor meer informatie en advies hier over kunt
u ons altijd bellen.

Voor meer info: www.uwbudget.nl

