
Sterk Papendrecht
PGB en afbakening jeugdhulp



Inleiding

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

 Wettelijke grondslag: Jeugdwet Art. 8.1.1
 Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen, verstrekt het college hun een 

persoonsgebonden budget dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele 
voorziening behoort van derden te betrekken.

 Wordt verstrekt indien
 de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in 

staat zijn tot een redelijke waardering van de belangen ter zake dan wel met hulp uit hun 
sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor, gemachtigde, 
gecertificeerde instelling of aanbieder van gesloten jeugdhulp, in staat zijn de aan een 
persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;

 de jeugdige of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele 
voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend achten; en

 naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele 
voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van 
goede kwaliteit is.



Verordening Papendrecht 2018 -
heden

 De huidige verordening van de gemeente Papendrecht stelt in artikel 8 
dat:
 Lid 8: Aan het pgb wordt geen bedrag toegevoegd welke niet terug te leiden is 

tot de inzet van een individuele voorziening. 

 Het college kan nadere regels stellen
 onder welke voorwaarden een individuele voorziening in de vorm van een pgb wordt 

verstrekt;

 ten aanzien van bepaling wie tot het sociaal netwerk behoort, de voorwaarden en de 
eisen aan de inzet van het sociale netwerk.



Cijfers

 Van 2015 t/m 2020 ~€885.000,- miljoen euro aan PGB aanbieders besteedt 
in 193 PGBs
 Gemiddeld €4.585,- per PGB

 2018 t/m 2020 ~€480.000,- (54%) in 87 PGBs
 Gemiddeld €5.517,- per PGB



PGB aanbieders

 Er zijn tussen 2018 en 2020 zo’n 44 PGB aanbieders die 53 unieke jongeren 
begeleiden/behandelen

 Enkele voorbeelden
 Zorglanderij Paardenkracht

 Praktijk voor Kunstzinnige Therapie

 De Logeerboot

 Manon Kindertherapie & Begeleiding

 Get in Touch Coaching



Ontwikkelingen (1)

Jaar Aantal PGB Gedeclareer
de kosten

Gemiddeld

2018 27 €111.466,- €4.128,-

2019 31 €134.835,- €4.349,-

2020 29 €233.988,- €8.068,-



Ontwikkelingen (2)

Jaar Aanbieder Kosten Aantal jongeren
2018 Get in Touch 

Coaching
€14.558,- 3

2018 De Springerhoeve €13.618,- 1
2018 Kummeling 

Begeleiding
€ 9.643,- 2

2019 Punt Autisme €28.783,- 2
2019 Zorgboerderij Eben-

Hazer
€19.549,- 2

2019 Stichting Hart voor 
IQ

€ 19.060,- 9

2020 Punt Autisme €103.203,- 4
2020 Stichting Hart voor 

IQ
€39.304,- 13

2020 Zorgboerderij Eben-
Hazer

€35.727,- 1



Constateringen en advies

 PGB aanbieders zien minder jongeren voor meer geld

 De gemiddelde bekostiging per PGB zijn in 2020 verdubbeld

 Stel in nadere regels eisen aan
 Het aanbod van PGB aanbieders: bijvoorbeeld groepsaanbod of minimum 

aantal deelnemers voor bepaalde doelgroepen; insteken op bevorderen 
sociale vaardigheden van jongeren

 De uniciteit van het aanbod in relatie tot aanbod Sterk Papendrecht en ZIN 
aanbieders

 Bekijk in welke mate
 Sterk Papendrecht de PGB behoefte als algemene voorziening aan kan bieden
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