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Het college van burgemeester en wethouders van Houten;

gelet op de Jeugdwet en  de Jeugdverordening gemeente Houten;

besluit vast te stellen de:

Eerste wijziging van het Besluit jeugd Houten 

Artikel I

Artikel 5 lid 4 komt als volgt te luiden: 
Met uitzondering van de hierna genoemde zorgvormen wordt de hoogte van het 
persoonsgebonden budget voor individuele voorzieningen bepaald op basis van de hoogte van 
de kostprijs van de goedkoopst adequate gecontracteerde voorziening in natura, waarbij het 
budget niet meer bedraagt dan de tarieven opgenomen in bijlage 1. 

 Bij zorgvormen voor specialistische Jeugd GGZ en zwaardere vormen van zorg voor 
kinderen met een beperking die gecontracteerd zijn bij andere zorgaanbieders dan 
degene die de gemeente heeft ingekocht voor specialistische Jeugd GGZ en zwaardere 
vormen van zorg voor kinderen met een beperking, wordt het persoonsgebonden 
budget gebaseerd op 70% van het NZA-tarief 2015.

 Bij zorgvormen voor jeugd en opvoedhulp die gecontracteerd zijn bij andere 
zorgaanbieders dan degene die de gemeente heeft ingekocht voor jeugd en 
opvoedhulp, wordt het persoonsgebonden budget gebaseerd op 70% van de kostprijs 
van de goedkoopst gecontracteerde adequate voorziening in natura, waarbij peildatum 
het moment van de desbetreffende aanvraag tot zorg is. 

 Bij niet door de gemeente ingekochte zorgvormen Specialistische Jeugd GGZ en 
zwaardere vormen van zorg voor kinderen met een beperking wordt het 
persoonsgebonden budget gebaseerd op 85% van het NZA-tarief 2015.

 Bij niet door de gemeente ingekochte zorgvormen Jeugd en Opvoedhulp wordt het 
persoonsgebonden budget gebaseerd op 85% van de kostprijs van de goedkoopst 
gecontracteerde adequate voorziening in natura, waarbij peildatum het moment van 
de desbetreffende aanvraag tot zorg is. 

Artikel II:

Aan het Besluit wordt toegevoegd:

Bijlage 1: de maximale tarieven persoonsgebonden budget vanaf 1 mei 2015:

Zorgvorm Eenheid Instellingtarief
/
Vrijgevestigde
voor pgb

Informele 
zorg tarief 
voor pgb

Persoonlijke verzorging Uur € 27,02 € 20,-
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Begeleiding Individueel Uur € 35,84 € 20,-

Groep zonder 
vervoer

Dagdeel € 44,30 € 20,-

Groep met 
vervoer

Dagdeel € 49,63 -

Vervoer Etmaal € 16,92 -

Logeren / Kortdurend 
verblijf 

Etmaal € 101,- € 30,-

Behandeling Basis Jeugd GGZ Uur € 66,94 -

Artikel III Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 mei 2015.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging Besluit jeugd Houten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2015,

De secretaris De burgemeester,

H.S. den Bieman W.M. de Jong
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