Adviesnota
Datum: 31-7-2019
☐ Managementteam

☒ Algemeen bestuur

☐ Dagelijks bestuur

Onderwerp:
Wijzigen Jeugdwet- en Wmo-verordening

Advies:
1. Inhoud (wat willen wij bereiken en/of wat gaan wij doen in maximaal 2 zinnen?)
1. Instemmen met het advies tot wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
2. Instemmen met het advies tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst
SoZaWe Nw. Fryslân
2. Netto kosten (wat mag/gaat het kosten?)
3. Dekking (ten laste van welk budget?)

Besluit Managementteam:
Besluit:
Datum:

Paraaf directeur:

Besluit Algemeen bestuur:
Besluit:
Datum:

Paraaf secretaris:

Besluit Dagelijks bestuur:
Besluit:
Datum:

Paraaf secretaris:

Afgestemd met/behandeld in team:

Naam

Beleid

M. Venema
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Paraaf

Hoofdredacteur:
Teamleider:

K. de Valk
H. Zondervan

Paraaf:
Paraaf:

a. Aanleiding en centrale vraag
Voor verschillende voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 is de manier
waarop het pgb-budget wordt vastgesteld, gewijzigd. Voor de in de onderstaande tabel
opgenomen voorzieningen is op 5 september 2019 aan het AB voorgesteld om voor
respectievelijk formele hulp en informele hulp de volgende percentages van het ZIN-tarief te
hanteren:
Noardwest Fryslân - vanaf 2020

Formeel
PGB-tarief

Informeel
PGB-tarief

Wmo - Dagactiviteit Basis en Plus/ Pers. Ontwikkeling

80%

50%

Wmo - Individuele begeleiding Basis, Plus en Specialistisch

75%

50%

Wmo - Huishoudelijke Hulp 1 en 2

75%

50%

Wmo - Kortdurend verblijf Basis en Plus

80%

50%

Wmo - Vervoer Dagactiviteit, met en zonder rolstoel (tariefstelling op basis
van het vervoer van 1 cliënt)

Wml

Wml

Wmo - Vervoer Dagactiviteit, met en zonder rolstoel (tariefstelling op basis
van het vervoer van meerdere cliënten)

80%

50%

Jeugd - Dagactiviteit Groep

80%

50%

Jeugd - Individuele begeleiding Basis, Plus en Specialistisch

75%

50%

Jeugd - Kortdurend verblijf

80%

50%

Jeugd - Vervoer Begeleiding/Dagactiviteit, zonder rolstoel (tariefstelling op
basis van het vervoer van 1 cliënt)
Jeugd - Vervoer Begeleiding/Dagactiviteit, zonder rolstoel (tariefstelling op
basis van het vervoer van meerdere cliënten)

Wml

Wml

80%

50%

Pgb-budgetten moeten tijdig aan de cliënt bekendgemaakt worden. Dat, om de cliënt
voldoende tijd te geven de zorgovereenkomst met diens zorgaanbieder aan te passen. Al in
oktober 2019 zullen de tarieven voor (mits) 2020 (rekening houdend met de
overgangsperiode) bekendgemaakt worden. Gevolg daarvan is dat wanneer het AB op 5
september 2019 instemt met de voorgestelde percentages, dezen niet per 1 januari 2020,
maar al in oktober 2019 in de Jeugdwet- en Wmo-verordening verwerkt moeten zijn. In dit
advies wordt u daarom gevraagd of u, wanneer u heeft ingestemd met de adviesnota Pgbtarieven 2020, kunt instemmen met het wijzigen van de Jeugdwet- en Wmo-verordening per
13 september 2019 en de ten behoeve daarvan in bijlagen 2 en 3 opgenomen besluiten te
ondertekenen. In bijlage 1 is een overzicht van de huidige, te wijzigen artikelleden en
artikelen opgenomen.
b. Afbakening, aansluiting bij eerder vastgesteld beleid
Met dit advies wordt voldaan aan:
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*De Jeugdwet en de Wmo 2015, waarin is bepaald dat in de verordening geregeld moet zijn
op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld.
*Met de adviesnota Pgb-tarieven 2020, welke eveneens op 5 september 2019 aan het
algemeen bestuur is voorgelegd.
c. Advies
1. Instemmen met het advies tot wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
2. Instemmen met het advies tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst
SoZaWe Nw. Fryslân
d. Argumenten
N.v.t.
e. Kanttekeningen en risico’s
e1. Bestuurlijk, financieel, juridisch of maatschappelijk risico:
N.v.t.
e2. Maatregel om risico te minimaliseren:
N.v.t.
f.

Financiële consequenties

N.v.t.
g. Procedures, uitvoering en planning
N.v.t.
h. Communicatie
Nadat met de wijzigingen is ingestemd, zal het wijzigingsbesluit naar de afdeling
communicatie worden gestuurd. Het wijzigingsbesluit zal vervolgens officieel worden
bekendgemaakt op www.overheid.nl (dat is noodzakelijk voor de inwerkingtreding ervan) en
worden gepubliceerd op http://www.sozawe-nw-fryslan.nl. De ondertekende
wijzigingsbesluiten zullen daarvoor naar de afdeling communicatie worden gestuurd.
i. Bijlagen
Bijlage 1: Relevante onderdelen uit de huidige Jeugdwet- en Wmo-verordening
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Bijlage 2: Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Bijlage 3: Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw.
Fryslân
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Bijlage 1: Relevante onderdelen uit de huidige Jeugdweten Wmo-verordening
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Tekst:
Artikel 1. Begripsbepalingen
-gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie. Die organisatie voldoet aan onze kwaliteitseisen en is
gecontracteerd als ZIN-aanbieder of kan door middel van plannen (over relevante wet- en regelgeving,
aansprakelijkheid, administratie en continuïteit) of visitatie door onze gebiedsteams en toezichthouder aantonen
dat de organisatorische bekwaamheid voldoet aan het niveau van onze inkoopvoorwaarden;
-kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een organisatie die
voldoet aan onze kwaliteitseisen en daarnaast bereid is door middel van visitatie aan te tonen dat het op termijn
kan gaan voldoen onze professionele en toezichthoudende voorwaarden;
-sociaal betrokken ondersteuners: ondersteuning door niet-professionals die voldoen aan de
kwaliteitseisen. Het betreft het sociaal netwerk;
Artikel 7 Regels voor hoogte PGB
Algemeen:
1. De hoogte van een PGB:
a. wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het PGB
toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede ondersteuning te realiseren, en
b. bedraagt niet meer dan (een percentage van) de kostprijs van de in de betreffende situatie
goedkoopst adequate in het dienstgebied beschikbare maatwerkvoorziening in natura.
Bijzonder:
2. Individuele begeleiding basis, plus en specialistisch / Dagactiviteit basis, plus en persoonlijke
ontwikkeling / Kortdurend verblijf basis en plus
Het PGB-tarief voor gekwalificeerde ondersteuners bedraagt maximaal 95% van het ZIN-tarief,
uitgaande van de goedkoopst adequate ZIN-voorziening.
Bij de inzet van sociaal betrokken ondersteuners, rekening houdend met de voorwaarden zoals deze zijn
gesteld in artikel 5 lid 3, of bij de inzet van kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners bedraagt het PGBtarief maximaal 75% van het ZIN-tarief, uitgaande van de goedkoopst adequate ZIN-voorziening.
3. Wanneer kortdurend verblijf basis of plus is geïndiceerd en daarbij vervoer naar en van dat verblijf in de
vorm van een pgb is geïndiceerd, wordt het pgb voor vervoer op maat vastgesteld. Dat pgb is echter
nooit hoger dan het goedkoopst adequate ZIN-tarief.
4. Wanneer dagactiviteit basis, plus of persoonlijke ontwikkeling is geïndiceerd, en daarbij vervoer naar en
van die dagactiviteit in de vorm van een pgb is geïndiceerd, bedraagt het PGB-tarief voor vervoer
maximaal 95% van het ZIN-tarief. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate ZINvoorziening.
5. Huishoudelijke hulp
Het bedrag voor een PGB bedraagt€ 17,06 per uur voor huishoudelijke hulp (voorheen HH1) en € 23,88
per uur voor huishoudelijke hulp met begeleidingstaken (voorheen HH2).
6. Woonvoorzieningen
a. Het PGB-budget voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een woonvoorziening wordt
gebaseerd op het ZIN-tarief. Het bedrag omvat indien van toepassing tevens de kosten voor
maximaal 48 maanden onderhoud, reparatie en/of verzekering van die voorziening. Dat bedrag
wordt eveneens afgeleid van het ZIN-tarief. Bij de aanschaf van een tweedehands voorziening
wordt het PGB-budget naar rato vastgesteld.
b. Ter verbijzondering van sub a wordt voor veel voorkomende woningaanpassingen het PGB-budget
vastgesteld aan de hand van een in regionaal verband opgestelde lijst. Indien de noodzakelijke
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7.

8.

aanpassing niet voorkomt op die lijst, dienen twee offertes te worden overlegd gebaseerd op de
goedkoopst compenserende oplossing. Het PGB-budget wordt gebaseerd op de laagste offerte.
Vervoersvoorzieningen
a. Het PGB-budget voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een vervoersvoorziening wordt
gebaseerd op het ZIN-tarief van die voorziening. Het bedrag omvat indien van toepassing tevens de
kosten voor maximaal 48 maanden onderhoud, reparatie en/of verzekering van die voorziening. Dat
bedrag wordt eveneens afgeleid van het ZIN-tarief. Bij aanschaf van een tweedehands voorziening
wordt het PGB-budget naar rato vastgesteld.
b. Ter verbijzondering sub a wordt het PGB-budget voor autoaanpassingen en fietsaanpassingen
bepaald aan de hand van te overleggen offertes gebaseerd op de goedkoopst compenserende
aanpassingen. Er zijn 2 offertes noodzakelijk. Het PGB-budget wordt gebaseerd op de laagste
offerte.
Aanschaf en indien nodig onderhoud, verzekering of noodzakelijke reparatie sportrolstoel
Het PGB-budget voor de aanschaf en indien nodig voor het onderhoud, de verzekering van een
sportrolstoel wordt vastgesteld aan de hand van aangevraagde offertes. Er zijn 2 offertes noodzakelijk.
Het PGB-budget wordt gebaseerd op de laagste offerte. Het PGB-budget voor noodzakelijke reparaties
wordt gebaseerd op de factuur.

Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Tekst:
Artikel 1. Begripsbepalingen
-gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie. Die organisatie voldoet aan onze kwaliteitseisen en is
gecontracteerd als ZIN-aanbieder of kan door middel van plannen (over relevante wet- en regelgeving,
aansprakelijkheid, administratie en continuïteit) of visitatie door onze gebiedsteams en toezichthouder aantonen
dat de organisatorische bekwaamheid voldoet aan het niveau van onze inkoopvoorwaarden;
-kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een organisatie die
voldoet aan onze kwaliteitseisen en daarnaast bereid is door middel van visitatie aan te tonen dat het op termijn
kan gaan voldoen onze professionele en toezichthoudende voorwaarden;

Toelichting:
Artikel 5. Regels voor pgb
1. Een individuele voorziening kan in de vorm van zorg in natura of een pgb worden verstrekt.
2. Het dagelijks bestuur verstrekt in principe geen pgb als de cliënt het beheer ervan uitvoert met hulp van de
betrokken ondersteuner zelf of daaraan verbonden personen en daarmee ongewenste belangenverstrengeling
kan ontstaan.
3. Zorg in natura en een pgb voor gekwalificeerde ondersteuners kunnen in een traject gestapeld worden.
4. Het budget voor een pgb is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede zorg in te kopen.
5. Er wordt niet een bedrag hoger dan een percentage van de goedkoopst compenserende voorziening in natura
verstrekt.
6. Onder de volgende voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van het sociaal netwerk:
a.
het die situaties betreft waarin het de gebruikelijke zorg overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en
effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is.
7. Het pgb-tarief voor gekwalificeerde ondersteuners bedraagt maximaal 75% van het van toepassing zijnde ZINtarief. Daarbij geldt de t-2 constructie.
8. Het pgb-tarief voor kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners en het sociaal netwerk bedraagt maximaal 50%
van het van toepassing zijnde ZIN-tarief. Daarbij geldt de t-2 constructie.
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Bijlage: 2
Besluit tot wijziging van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe
Nw. Fryslân

Besluit van het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
Gelet op artikel 2.1.3. lid 2, sub b van de Wmo 2015;
Gelezen hebbende het voorstel van 31-7-2019 betreffende Wijzigen Jeugdwet- en Wmo-verordening;
Besluit:

Artikel I
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân wordt
als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1:
De woorden gekwalificeerde ondersteuners worden vervangen door de woorden formele
hulp.
Het begrip kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners wordt verwijderd.
Het begrip sociaal betrokken ondersteuners wordt verwijderd.
B
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Regels voor hoogte PGB
Algemeen:
1.

De hoogte van een PGB:
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a.

wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het
PGB toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede ondersteuning te
realiseren, en

b.

bedraagt niet meer dan (een percentage van) de kostprijs van de in de betreffende situatie
goedkoopst adequate in het dienstgebied beschikbare maatwerkvoorziening in natura.

Bijzonder tot 01/01/2020:
2.

Individuele begeleiding basis, plus en specialistisch / Dagactiviteit basis, plus en persoonlijke
ontwikkeling / Kortdurend verblijf basis en plus
Het PGB-tarief voor formele hulp bedraagt maximaal 95% van het ZIN-tarief.
Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 75% van het ZIN-tarief.

3.

Wanneer kortdurend verblijf basis of plus is geïndiceerd en daarbij vervoer naar en van dat
verblijf in de vorm van een pgb is geïndiceerd, wordt het pgb voor vervoer op maat
vastgesteld. Dat pgb is echter nooit hoger dan het goedkoopst adequate ZIN-tarief.

4.

Wanneer dagactiviteit basis, plus of persoonlijke ontwikkeling is geïndiceerd, en daarbij
vervoer naar en van die dagactiviteit in de vorm van een pgb is geïndiceerd, bedraagt het PGBtarief voor vervoer maximaal 95% van het ZIN-tarief. Daarbij wordt uitgegaan van de
goedkoopst adequate ZIN-voorziening.

5.

Huishoudelijke hulp
Het bedrag voor een PGB bedraagt€ 17,06 per uur voor huishoudelijke hulp (voorheen HH1) en
€ 23,88 per uur voor huishoudelijke hulp met begeleidingstaken (voorheen HH2).

Bijzonder vanaf 01/01/2020:
6.

Individuele begeleiding basis, plus en specialistisch
Het PGB-tarief voor formele hulp bedraagt maximaal 75% van het ZIN-tarief.
Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 50% van het ZIN-tarief.

7.

Dagactiviteit basis, plus en persoonlijke ontwikkeling en kortdurend verblijf basis en plus
Het PGB-tarief voor formele hulp bedraagt maximaal 80% van het ZIN-tarief.
Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 50% van het ZIN-tarief.

8.

Wanneer dagactiviteit basis, plus of persoonlijke ontwikkeling is geïndiceerd en daarbij vervoer
naar en van die dagactiviteit in de vorm van een pgb is geïndiceerd bedraagt het PGB-tarief
voor vervoer wanneer meerdere cliënten worden vervoerd voor formele hulp maximaal 80% van
het ZIN-tarief. Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief in dat geval
maximaal 50% van het ZIN-tarief. Wanneer één cliënt wordt vervoerd, is het PGB-tarief voor
zowel formele als informele hulp conform de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

9.

Wanneer kortdurend verblijf basis of plus is geïndiceerd en daarbij vervoer naar en van dat
verblijf in de vorm van een pgb is geïndiceerd, wordt het pgb voor vervoer op maat
vastgesteld.

10. Huishoudelijke hulp1 en huishoudelijke hulp 2
Het PGB-tarief voor formele hulp bedraagt maximaal 75% van het ZIN-tarief.
Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 50% van het ZIN-tarief.
Bijzonder vanaf 13/09/2019:
11. Woonvoorzieningen
a.

Het PGB-budget voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een woonvoorziening
wordt gebaseerd op het ZIN-tarief. Het bedrag omvat indien van toepassing tevens de
kosten voor maximaal 48 maanden onderhoud, reparatie en/of verzekering van die

8 van 11

voorziening. Dat bedrag wordt eveneens afgeleid van het ZIN-tarief. Bij de aanschaf van
een tweedehands voorziening wordt het PGB-budget naar rato vastgesteld.
b.

Ter verbijzondering van sub a wordt voor veel voorkomende woningaanpassingen het
PGB-budget vastgesteld aan de hand van een in regionaal verband opgestelde lijst. Indien
de noodzakelijke aanpassing niet voorkomt op die lijst, dienen twee offertes te worden
overlegd gebaseerd op de goedkoopst compenserende oplossing. Het PGB-budget wordt
gebaseerd op de laagste offerte.

12. Vervoersvoorzieningen
a.

Het PGB-budget voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een vervoersvoorziening
wordt gebaseerd op het ZIN-tarief van die voorziening. Het bedrag omvat indien van
toepassing tevens de kosten voor maximaal 48 maanden onderhoud, reparatie en/of
verzekering van die voorziening. Dat bedrag wordt eveneens afgeleid van het ZIN-tarief.
Bij aanschaf van een tweedehands voorziening wordt het PGB-budget naar rato
vastgesteld.

b.

Ter verbijzondering sub a wordt het PGB-budget voor autoaanpassingen en
fietsaanpassingen bepaald aan de hand van te overleggen offertes gebaseerd op de
goedkoopst compenserende aanpassingen. Er zijn 2 offertes noodzakelijk. Het PGBbudget wordt gebaseerd op de laagste offerte.

13. Aanschaf en indien nodig onderhoud, verzekering of noodzakelijke reparatie sportrolstoel
Het PGB-budget voor de aanschaf en indien nodig voor het onderhoud, de verzekering van een
sportrolstoel wordt vastgesteld aan de hand van aangevraagde offertes. Er zijn 2 offertes
noodzakelijk. Het PGB-budget wordt gebaseerd op de laagste offerte. Het PGB-budget voor
noodzakelijke reparaties wordt gebaseerd op de factuur.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 13 september 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare algemene bestuursvergadering van 5 september
2019.
De voorzitter,
De secretaris,
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Bijlage: 3
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019
Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Besluit van het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
Gelet op artikel 2.9. sub c van de Jeugdwet;
Gelezen hebbende het voorstel van 31-7-2019 betreffende Wijzigen Jeugdwet- en Wmo-verordening;
Besluit:

Artikel I
De Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1:
De woorden gekwalificeerde ondersteuners worden vervangen door de woorden formele
hulp.
Het begrip kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners wordt verwijderd.
Het begrip sociaal netwerk wordt toegevoegd, luidende: personen uit de huiselijke kring of
andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt.
B
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5. Regels voor pgb
1. Een individuele voorziening kan in de vorm van zorg in natura of een pgb worden
verstrekt.
2. Het dagelijks bestuur verstrekt in principe geen pgb als de cliënt het beheer ervan uitvoert
met hulp van de betrokken ondersteuner zelf of daaraan verbonden personen en daarmee
ongewenste belangenverstrengeling kan ontstaan.
3. Zorg in natura en een pgb voor formele hulp kunnen in een traject gestapeld worden.
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4. Het budget voor een pgb is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede zorg
in te kopen.
5. Er wordt niet een bedrag hoger dan een percentage van de goedkoopst compenserende
voorziening in natura verstrekt.
6. Onder de volgende voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van het sociaal netwerk:
a.
het die situaties betreft waarin het de gebruikelijke zorg overstijgt en dit aantoonbaar
tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is.
Tot 01/01/2020:
7. Het pgb-tarief voor formele hulp bedraagt maximaal 75% van het van toepassing zijnde
ZIN-tarief. Daarbij geldt de t-2 constructie.
8. Het pgb-tarief voor het sociaal netwerk bedraagt maximaal 50% van het van toepassing
zijnde ZIN-tarief. Daarbij geldt de t-2 constructie.
Vanaf 01/01/2020:
9. Wanneer dagactiviteit groep of kortdurend verblijf wordt geïndiceerd, bedraagt het PGBtarief voor formele hulp maximaal 80% van het ZIN-tarief. Bij de inzet van het sociaal
netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 50% van het ZIN-tarief.
10. Wanneer individuele begeleiding basis, plus of specialistisch wordt geïndiceerd, bedraagt
het PGB-tarief voor formele hulp maximaal 75% van het ZIN-tarief. Bij de inzet van het
sociaal netwerk bedraagt het PGB-tarief maximaal 50% van het ZIN-tarief.
11. Wanneer begeleiding of een dagactiviteit is geïndiceerd, en daarbij vervoer zonder
rolstoel naar en van die begeleiding of dagactiviteit in de vorm van een pgb is geïndiceerd,
bedraagt het PGB-tarief voor vervoer wanneer meerdere cliënten worden vervoerd voor
formele hulp maximaal 80% van het ZIN-tarief. Bij de inzet van het sociaal netwerk bedraagt
het PGB-tarief in dat geval maximaal 50% van het ZIN-tarief. Wanneer één cliënt wordt
vervoerd, is het PGB-tarief voor zowel formele als informele hulp conform de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag .
12. Wanneer jeugdhulp anders dan die onder artikel 9 tot en met 11 wordt geïndiceerd,
bedraagt het pgb-tarief voor formele hulp maximaal 75% van het van toepassing zijnde ZINtarief en bedraagt het pgb-tarief voor het sociaal netwerk maximaal 50% van het van
toepassing zijnde ZIN-tarief.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 13 september 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare algemene bestuursvergadering van 5 september
2019.
De voorzitter,
De secretaris,

11 van 11

