
Aanvullende bespreekpunten voor de Virtuele Ontwikkeltafel Prijs-Prestatie 

 

De gemeenten leggen naast de aan de fysieke ontwikkeltafel besproken onderwerpen, de volgende 

aanvullende bespreekpunten voor aan de virtuele ontwikkeltafel: 

 

1. Tekstvoorstel vervoer Jeugdhulp 

2. Tekstvoorstel inloop voor bijzondere doelgroepen 

3. Tekstvoorstel m.b.t. maaltijden bij maatwerkvoorzieningen dagbesteding 

4. perceelsbeschrijvingen domein 4 jeugdhulp 

 

ad 1. Vervoer Jeugdhulp 

Het onderstaande tekstvoorstel voor vervoer jeugdhulp vormt een afgeleide van het tekstvoorstel voor 

vervoer bij dagbesteding, zoals beschreven in de Notitie 2
e
 OT Prijs-Prestatie: 

 

Voordat een jeugdige jeugdhulp wordt toegekend, worden met de jeugdige en zijn 

ouders/verzorgers ook de vervoersmogelijkheden besproken. Het uitgangspunt is dat er sprake is 

van eigen kracht, er is bijv. vervoer door de verzorger, mantelzorger of anderen naar het adres 

waar de behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt. 

   

Indien dit niet mogelijk is, wordt er een “indicatie” voor vervoer afgegeven. Dit betekent dat de 

zorgaanbieder die voorheen provinciaal of vanuit de AWBZ werd gefinancierd, verantwoordelijk is 

voor het vervoer van en naar het adres waar de behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt. Dit 

vervoer voldoet aan de vereisten die noodzakelijk zijn om de jeugdige veilig te kunnen vervoeren, 

zoals bijvoorbeeld het vervoer van personen met een rolstoel. Hierbij mag geen eigen bijdrage 

worden gevraagd. 

 

Uitgangspunt hierbij is dat vervoer wordt verzorgd tussen het thuisadres en het adres waar de 

behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt en vice versa. In voorkomende gevallen kan het in 

plaats van het woonadres (binnen grenzen van redelijkheid) gaan om vervoer van en naar school 

of bijvoorbeeld kinderopvang. De gemeente zal dit vooraf via de beschikking die hiervoor wordt 

afgegeven, aangeven. 

 

Product Voorstel 
maximum 
tarief 

Vervoer basis 7.00 

Vervoer met 
begeleiding 

8.00 

Vervoer rolstoel 20.00 

 

De jeugdhulpaanbieders die voor de decentralisatie van de jeugdzorg provinciaal en via de 

AWBZ werden gefinancierd, borgen de continuïteit van het huidige vervoer totdat gemeenten op 

een andere wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan de organisatie van het zogenaamde 

doelgroepenvervoer. Tussentijdse evaluaties en bijstellingen kunnen hierbij aan de orde zijn. 

 

Voor het vervoer van jeugdigen die worden behandeld in een j-ggz setting, geldt het 

bovenstaande niet. Ook hier geldt dat eerst wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van het 

gezin en de sociale omgeving, maar mocht het nodig zijn, wordt het vervoer naar en van de j-ggz 

aanbieder door de gemeenten zelf verzorgd en niet door de j-ggz aanbieder zelf, ook niet tijdens 

schoolvakanties. De reden hiervoor is dat dit in het verleden ook nooit van deze aanbieders is 

gevraagd en de gemeenten dit voor de toekomst willen regelen via het doelgroepenvervoer. 

Daarom zou het niet logisch zijn om j-ggz aanbieders te vragen deze verantwoordelijkheid op 

zich te nemen. 

 



ad 2. Inloop voor bijzondere doelgroepen 

In bijlage 1 Productbeschrijving begeleiding individueel/groep en persoonlijke verzorging is naast de 

algemene voorziening ‘open inloop’ ook de voorziening ‘inloop voor bijzondere doelgroepen’ 

toegevoegd. Deze voorziening is bedoeld voor bijzondere groepen burgers die zich moeilijk (laten) 

mengen met andere burgers in een open inloop. Zie voor de exacte productbeschrijving bijlage 1 

Productbeschrijving begeleiding individueel/groep en persoonlijke verzorging. 

 

ad 3. maaltijden bij maatwerkvoorzieningen dagbesteding 

Voor maatwerkvoorzieningen dagbesteding wordt een aanvullende voorwaarde voorgesteld over het 

aanbieden van een maaltijd. Op dit moment gaan aanbieders daar verschillend mee om. Ook zijn er 

aanbieders die kosten voor een maaltijd in rekening brengen bij de cliënt, wat op wettelijke gronden 

niet is toegestaan.  

 

Het tekstvoorstel luidt: 

Als een cliënt gedurende een dag verblijft bij een aanbieder voor dagbesteding, dan wordt er een 

maaltijd verstrekt. Voor de maaltijd mag geen eigen bijdrage in rekening worden gebracht. 

 

ad 4. perceelsbeschrijvingen domein 4 jeugdhulp 

De gemeenten willen de teksten van domein 4 actualiseren (bijvoorbeeld over het overgangsrecht) en 

kritisch bekijken of het nog altijd nodig is om bepaalde percelen expliciet te beschrijven: 

 

Percelen als verslavingszorg en eetstoornissen worden zonder nadere beschrijving onder het perceel 

specialistische jeugd-ggz ondergebracht. Ook met betrekking tot het perceel autisme wordt overwogen 

of het noodzakelijk is dat dit een aparte perceelsbeschrijving blijft. 

 

Voor de curatieve ggz-zorg door kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra die de 

gemeenten met ingang van 2016 dienen in te kopen, wordt (hoewel dit onder de specialistische jeugd-

ggz valt) voor de duidelijkheid een aparte perceelsbeschrijving opgenomen. 

 

Zowel gemeenten als aanbieders hebben de behoefte om meer grip te krijgen op wat er in perceel 10 

“Overige” wordt aangeboden. Daarom wordt de Jeugd- en Opvoedhulp die voorheen provinciaal werd 

gefinancierd opgenomen als een nieuw perceel. 

 

Verder worden de resultaten van de werkgroepen van de ontwikkeltafel Prijs-Prestatie over onder 

meer logeeropvang, beschermd wonen en begeleiding individueel opgenomen in domein 4. Mogelijk 

zijn er daarbij enkele tekstuele aanpassingen noodzakelijk als het specifiek om jeugdigen gaat. 

 

 


