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Bijlage 1 Afwijkingen t.o.v. Jeugdwet, Regeling Jeugdwet, modelverordening VNG en
modelverordening Zuidholland Zuid
jeugdige: persoon die:
 1°.de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,
 2°.de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond
van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig
de artikelen 77g tot en met 77gg van het Wetboek van Strafrecht, of
 3°.de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft
bereikt en ten aanzien van wie op grond van deze wet:
o is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°,
waarvan de verlening was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van
achttien jaar, noodzakelijk is;
o vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald dat jeugdhulp
noodzakelijk is, of
o is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het
bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar
hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is;
Woonplaats definitie jeugdwet:
 1°.de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres, bedoeld in artikel 1.1, onder o,
van de Wet basisregistratie personen, heeft;
 2°.ingeval een jeugdige verblijft bij een jeugdhulpaanbieder, pleegouder, in een
instelling voor opvang of beschermd wonen als bedoeld in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 of in een justitiële jeugdinrichting als
bedoeld in artikel 3a van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, of ingeval
van jeugdhulp of jeugdreclassering in verband met het verblijf in een justitiële
jeugdinrichting: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn
verblijf zijn woonadres, bedoeld in artikel 1.1, onder o, van de Wet basisregistratie
personen, had;
 3°.ingeval de woonplaats niet op grond van de onderdelen 1° en 2° kan worden
vastgesteld of ingeval bij het in de basisregistratie personen opgenomen
woonadres een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 2.26 van de Wet
basisregistratie personen: de gemeente waar de moeder van de jeugdige ten tijde
van diens geboorte als ingezetene was ingeschreven in de basisregistratie
personen, of, indien dit niet kan worden vastgesteld, de gemeente waar de
jeugdige werkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag;
 4°.ingeval de woonplaats buiten Nederland is: de gemeente waar de jeugdige
werkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag.

Regeling Jeugdwet Artikel 8ab



1. Indien van toepassing kan een persoon aan wie een persoonsgebonden budget is
verstrekt ten laste van zijn persoonsgebonden budget een hulp uit het sociaal
netwerk voor jeugdhulp, die zonder dienstbetrekking wordt verleend, laten
betalen:
a. een tegemoetkoming van maximaal € 141 per kalendermaand;
b. een door het college vastgestelde tegemoetkoming per kalendermaand
voor schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding en reiskosten ten
behoeve van de hulp.
Daartoe draagt hij zorg voor een verklaring. De verklaring wordt ingediend bij de
Sociale verzekeringsbank. De Sociale verzekeringsbank stelt onmiddellijk het college
daarvan in kennis.

Modelverordening VNG
Artikel 12. Regels voor pgb
[1. Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet.]
[b. [een hulp uit het sociaal netwerk als bedoeld in artikel 8 van de Regeling Jeugdwet kan voor op
onverplichte basis verleende jeugdhulp [enkel] een tegemoetkoming van € [… (€ 141 of lager)] per
kalendermaand worden betaald[, voor zover van toepassing aangevuld met een tegemoetkoming
per kalendermaand voor schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding of reiskosten ten behoeve
van de hulp overeenkomstig de door het college daarvoor vastgestelde bedragen], en
OF
b. een hulp uit het sociaal netwerk als bedoeld in artikel 8 van de Regeling Jeugdwet kan voor op
onverplichte basis verleende jeugdhulp enkel een tegemoetkoming per kalendermaand voor
schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding of reiskosten ten behoeve van de hulp worden
betaald, overeenkomstig de door het college daarvoor vastgestelde bedragen, en]]
c. deze persoon heeft aangegeven dat het leveren van de jeugdhulp voor hem niet tot
overbelasting leidt, en
d. tussenpersonen of belangbehartigers worden niet uit het pgb betaald.
Modelverordening Zuid-Holland zuid
Artikel 26. Cliëntenraad
1. Jeugdigen en/of ouder(s) worden bij de uitvoering van de Jeugdwet betrokken door een
cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. [… (bijvoorbeeld de
cliëntenraad, (nader te benoemen) belangenorganisaties en/of het college)] [kan OF kunnen]
kandidaten voordragen.
2. De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een
afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Jeugdwet betrokken personen.
3. De cliëntenraad bestaat uit ten minste [aantal (bijvoorbeeld zeven)] en ten hoogste [aantal
(bijvoorbeeld elf)] personen.
4. De cliëntenraad benoemt [uit zijn midden een voorzitter OF een onafhankelijke voorzitter] voor
een termijn van [termijn (bijvoorbeeld twee jaar)].
5. De cliëntenraad komt ten minste [aantal (bijvoorbeeld twaalf)] maal per kalenderjaar in
vergadering bij elkaar.
Artikel 27. Evaluatie cliëntenparticipatie
Jaarlijks wordt tussen de cliëntenraad en [algemeen directeur van de gemeente OF
gemeentesecretaris] geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie voldoet. De
cliëntenraad brengt verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad.

