Maximum PGB-tarieven Jeugdhulp 2018
(Uit: Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 Gemeente Leeuwarden)
Voor het volledige beleid omtrent PGB verwijzen we u naar de verordening, financieel besluit en
beleidsregels Jeugdhulp 2018 Gemeente Leeuwarden.
Artikel 2. Zorg in natura tarieven
1. De tarieven voor zorg in natura worden vastgesteld op basis van marktconsultatie en/of de
prijs waarmee een aanbieder zich inschrijft bij een aanbesteding, welke indien van
toepassing jaarlijks worden geïndexeerd.
De gunningen voor zorg in natura worden vastgesteld door het college. In deze gunningen
zijn de tarieven per zorgaanbieder opgenomen.
De zorg in natura tarieven worden opgenomen in een Productenboek Sociaal Domein dat ter
beschikking wordt gesteld aan de sociale wijkteams en het Klant Contact Centrum.
Artikel 5. Tarieven PGB Specialistische Jeugdhulp
1. Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform artikel 13 van de verordening
Jeugdhulp 2018 gemeente Leeuwarden, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning
en informele ondersteuning.
a. het tarief voor formele ondersteuning wordt gebaseerd op 80% van het zorg in natura
tarief
b. Het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het zorg in natura
tarief met een maximum van € 20 per uur en een maximum van € 20 per etmaal voor
Specialistische Jeugdhulp met verblijf.
2. Het aantal uren, dagdelen en etmalen wordt vastgesteld aan de hand van de noodzakelijke
ondersteuning op basis van een gestelde indicatie.
3. Een etmaal bestaat uit vier delen: ochtend, middag, avond en nacht. Daarom is het tarief
voor een etmaal gedeeld door vier om te komen tot het tarief voor een dagdeel.
4. De PGB tarieven voor Specialistische Jeugdhulp, het verblijfscomponent en het ThuisPLUSJeugd component zijn gebaseerd op de geldende tarieven voor Zorg in Natura voorkomend
uit de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp in Fryslân 2018 en betreffen een maximum
tarief.
5. De hoogte van het definitieve budget voor formele ondersteuning wordt vastgesteld op basis
van het werkelijke uurtarief van de aanbieder en het door de jeugdige en/of ouder(s)
opgestelde budgetplan, met een maximum van 80% van het Zorg in Natura tarief.
6. De hoogte van het PGB tarief Specialistische Jeugdhulp is als volgt vastgesteld:

Specialistische jeugdhulp

Formele ondersteuning
€ 66,66 per uur

Informele ondersteuning
€ 20 per uur

7. De hoogte van het PGB tarief voor het component ThuisPLUS-Jeugd is als volgt vastgesteld:
Thuis-PLUS jeugd

Formele ondersteuning
€ 100 per etmaal
€ 25 per dagdeel

Informele ondersteuning
€ 20 per etmaal
€ 5 per dagdeel

8. De hoogte van de PGB tarieven voor het verblijfscomponent Specialistische Jeugdhulp is als
volgt vastgesteld:
Verblijfscomponent laag
Verblijfscomponent middel
Verblijfscomponent hoog

Formele ondersteuning
€ 100 per etmaal
€ 25 per dagdeel
€ 168 per etmaal
€ 42 per dagdeel
€ 206 per etmaal
€ 52 per dagdeel

Informele ondersteuning
€ 20 per etmaal
€ 5 per dagdeel
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

